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Tekninen lautakunta  17.3.2015  12 9 

Tekninen lautakunta  28.4.2015 22 22 1 

 

 

 

REISJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS 

 

 

Tekla § 9 

Tekn.joht.  Reisjärven terveyskeskuksessa on ilmennyt 

henkilökunnassa terveydellistä oirehdintaa. 

Oirehdinnan vuoksi asiaa on käsitelty neljä 

kertaa sisäilmatyöryhmässä. Kohteessa on 

toteutettu sisäilman laatua selvittäviä 

mittauksia. Mittauksissa ei ole ilmennyt 

pitoisuusrajoja ylittäviä mikrobi- eikä 

kuitupitoisuuksia. Henkilökunta on kokenut 

sisäilmaoirehdinnan liittyvän työpaikalla 

olemiseen. 

 

Sisäilman laadun parantamiseksi on toteutettu 

vuosien kuluessa useita korjauksia. 

Korjauksista huolimatta on oirehdinta 

jatkunut. Syiden selvittämiseksi teetettiin 

kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

joulukuussa 2014. Tutkimuksen painopiste oli 

terveyskeskuksen kellaritiloissa, jonka alla 

on kaikki maanvaraiset lattiat ja ympärillä 

maanvastaiset seinät. Tutkimuksen suoritti 

IdeaStructura Oy. Raportti tutkimuksesta 

valmistui 15.1.2015. LIITE 

Tutkimustulokset esiteltiin terveyskeskuksen 

sisäilmatyöryhmässä 20.1.2015. Kokouksen 

jälkeen on terveystarkastaja ottanut 

materiaalinäytteitä kellaritilojen pinta-

materiaaleista niiltä kodin, joissa oli 

tutkimuksessa havaittu kohonneita kosteus-

pitoisuuksia. Materiaalinäytteet on tutkittu 

Oulun seudun elintarvike- ja ympäristö-

laboratoriossa. Näytteissä ei ollut viitteitä 

sisäilman laatua heikentäviä mikrobeja. 

 

Kuntotutkimuksen perusteella keskeinen 

sisäilmalaatua heikentävä tekijä on 

puutteellinen ilmanvaihto erityisesti 

kellarikerroksessa. Kellarissa esiintyi 

paikoin myös rakenteiden kuntoa heikentäviä 

kosteuksia. Tilanteen korjaamiseksi on 

kellarikerroksesta siirretty kotipalvelu 

kunnantalolle ja laboratoriotoiminnot 

terveyskeskuksen ensimmäiseen kerrokseen.  

 



Tekninen lautakunta  17.3.2015  13 9 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  23 1 

 

 

 

REISJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS (jatkoa) 

 

 

Välinehuolto jatkaa edelleen kellari-

kerroksessa, koska niissä tiloissa ei 

mittauksissa havaittu kostuneita rakenteita. 

Ilmanvaihto on omalla koneella ja toimintaan 

nähden riittävä. 

 

Rakenteellisten kosteusongelmien korjaamisen 

urakointia varten on IdeaStructura Oy laatinut 

korjaussuunnitelmat (korjaustyöselitys ja 

rakennepiirustukset). Korjaustöistä pyydetään 

urakotisijoilta tarjoukset. 

Ilmanvaihdon korjaaminen edellyttää koko 

terveyskeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän 

selvittämistä ja saattamista vastaamaan 

voimassa olevia määräyksiä. Selvitystyötä ja 

suunnittelua varten teknisen toimiston 

toimesta on pyydetty tarjoukset LVI-

suunnittelua tekeviltä alan yrityksiltä. 

Tekninen johtaja on valinnut suunnittelijaksi 

edullisimman tarjouksen antaneen Reisjärven 

Vesi ja Lämpö Oy:n. LIITE 4. 

Ilmanvaihtoselvitys ja ilmanvaihdon 

korjaussuunnitelmat laaditaan vaiheittain 

siten, että kellarikerros toteutetaan 

ensimmäisessä vaiheessa kevään kuluessa. 

Tavoitteen on korjata kellarikerros 

rakennusteknisesti ja ilmanvaihdollisesti 

valmiiksi kuluvan vuoden aikana 

 

Ensimmäisen ja toisen kerroksen osalta 

jatketaan kuntotutkimusta ja ilmanvaihdon 

selvitystä. Tavoitteena on käynnistää näiden 

tilojen peruskorjaukset kellaritilojen 

korjausten valmistuttua. 

 

Terveyskeskuksen peruskorjauksiin on varattu 

kuluvan vuoden talousarvioon määrärahaa 

200 000 €. Määrärahan tarve tarkentuu, kun 

kellaritilojen suunnitelmat ovat valmistuneet 

ja urakkatarjoukset rakenteellisista ja 

ilmanvaihdon korjaamisista on saatu. 

 

 

 



Tekninen lautakunta  17.3.2015  14 9 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  24 1 

 

 

 

 

REISJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUS (jatkoa) 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 

tiedoksi terveyskeskuksen sisäilman 

parantamisen selvittämiseksi toteutetut 

toimenpiteet ja saadut tutkimustulokset sekä 

teknisen johtajan tekemän ilmanvaihdon 

korjaussuunnitelman laatijan valinnan.    

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 M.A./J.M. 

------ 

Tekla § 13 Teknisessä toimistossa on valmisteltu 

terveyskeskuksen kellarin peruskorjausta. 

 Ideastruktura Oy:n laatimaa peruskorjaus-

suunnitelmaa on täydennetty tilojen käyttäjien 

kanssa käydyissä neuvotteluissa saaduilla 

toiminnan muutoksista johtuvilla tilojen 

muutostarpeilla. Muutostarvesuunnitelmia ja 

urakka-asiakirjoja on koonnut ja valmistellut 

Kisatien koulun rakennuttajatehtäviin 

kilpailutuksen kautta valittu Suunnittelu-

toimisto Hietala Oy, joka on laatinut 

peruskorjauksesta myös alustavan 

tilakustannusarvion. Alustavan arvion mukaan 

peruskorjaus maksaa 256 000 € (alv0). 

Käyttäjien esittämät toiminnalliset 

muutostarpeet lisännevät jonkin verran 

kustannuksia. Tarkempaa tietoa kustannuksista 

saadaan, kun rakennusteknisistä ja LVI-töistä 

on saatu urakkatarjoukset. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy 

terveyskeskuksen kellarin peruskorjaus- 

suunnitelmat ja merkitsee tiedoksi 

peruskorjauksen valmisteluvaiheen 

kustannusarvion, joka ylittää kohteelle 

varatun investointisuunnitelman määrärahan. 

Lautakunta tekee tarkentavan lisä-

määrärahaesityksen, kun peruskorjauksen 

urakkatarjoukset on saatu. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



Tekninen lautakunta  3.9.2013  59 2 

Tekninen lautakunta  5.11.2013  74 2 

Tekninen lautakunta  12.6.2014  28 2 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  25 2 

 

NIEMENKARTANON KOULUN KUNTOKARTOITUS 2013  

 

 

Tekla § 37 

Tekn.joht. Reisjärven kunta tilasi Niemenkartanon koulun 

kuntoarvion Kiratek Oy:ltä. Kuntokartoituksen 

suoritti paikan päällä RI Jaakko Niskanen 

11.6.2013. Kuntokartoittaja sai käyttöönsä 

kuntoarvion laatimista varten kaiken kunnan 

arkistossa olevan kirjallisen aineiston sekä 

kohdeopastuksen kiinteistö/kalustohoitaja Tero 

Aholta. Lämmitys-, vesi-, viemäri- ja 

ilmanvaihtojärjestelmien kuntoarviossa on 

konsulttiapuna käytetty Kari Heiskaria IV-

Tieto Oy:stä. 

Kuntoarvion lopullinen raportti toimitettiin 

kunnalle viikolla 35, joka on nähtävänä 

kokouksessa. 

 

Teknisessä toimistossa on käyty läpi 

kuntoarvioraportti ja siitä on koostettu 

yhteenveto kiireisistä toimenpiteistä. Liite 

2. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu Kiratek 

Oy:n Niemenkartanon koulusta laatimaan 

kuntoarvioon ja päättää kohdentaa talousarvion 

investointiosaan kohtaan koulut 821 varattua 

määrärahaa teknisessä toimistossa koottujen 

kiireelliseksi luokiteltuihin 

korjaustoimenpiteisiin. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  A-L.L/J.M 

   

  ---- 



Tekninen lautakunta  5.11.2013  75 2 

Tekninen lautakunta  12.6.2014  29 2 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  26 2 

 

 

 

NIEMENKARTANON KOULUN KUNTOKARTOITUS 2013 (jatkoa) 

 

Tekla § 45 

Tekn.joht. Niemenkartanon koulun tiloista on otettu 

näytteet ilmanvaihdon mukana kiertävistä 

kuiduista. (Liite 2) 

Kuntoarvioijan havaitsema yläpohjan huomattava 

ilmavuoto on suljettu. 

Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut ja saanut 

tietoa tehdyistä ja suunnitelluista 

toimenpiteistä. 

Teknisessä toimistossa on suunniteltu 

hallintotiloissa vesikattovuodoissa 

turmeltuneiden rakenteiden uusimista sekä 

toimenpiteitä vesikaton pitävyyden 

parantamiseksi. 

 

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen 

toimen toimenpiteet Niemenkartanon koulun 

sisäilman selvittämisessä sekä suunnitelmat ja 

toimet sisäilman laadun parantamisessa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

J.S./T.H. 

 

--- 

 

Tekla § 14 Teknisen toimen omana työnä on aloitettu 

hallintosiiven vesikatteen uusiminen ja 

rakenteiden ja materiaalien tarkistaminen sekä 

sisäpuolisten pinnoitteiden korjaus ja 

tarkistus. 

 

Jokilaaksojen Pelastuslaitos on suorittanut 

palotarkastuksen 3.2.2014.  

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelu 

on suorittanut Niemenkartanon kululla 

työsuojelutarkastuksen 7.5.2014.  

 

  



Tekninen lautakunta  12.6.2014  30 2 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  27 2 

 

 

 

 

NIEMENKARTANON KOULUN KUNTOKARTOITUS 2013 (jatkoa) 

 

 

Kisatien koulun sisäilman laadun 

parantamiseksi on tehty teknisen toimen 

toimesta Kiratek Oy:n laatimassa kuntoarviossa 

esitettyjä toimenpiteitä. Kaikkien 

toimenpiteiden vaikutusta oireiluun ei vielä 

ole tiedossa. Oirehtiminen ei viimeisimmässä 

sisäilmatyöryhmässä saadun selvityksen 

perusteella loppunut. Toimenpiteiden 

vaikuttavuuden arvioimiseksi ja rakenteiden 

terveellisyyden varmistamiseksi on 

ympäristöterveysvalvonta valmis ottamaan 

materiaalinäytteitä laboratoriotutkimuksia 

varten. Toistaiseksi ei ole tiedossa erityisiä 

kohtia, mistä näytteitä tulisi ottaa. 

 

Teknisen toimiston toimesta on oltu yhteydessä 

Kisatien koulun korjattavuusarvion laatijaan 

Niemenkartanon koulun korjaustoimenpiteiden 

arvioimiseksi ja lisäkorjausten tarpeen ja 

laajuuden selvittämiseksi ja kohdentamiseksi. 

Ideastructura Oy on valmis arvioimaan 

tilanteen Niemenkartanon koulun osalta 

samalla, kun selvittää Kisatien koulun 

jatkotutkimukset. 

Korjaustarvearvio toteutetaan 

aikaveloitusperusteisesti paikan päällä 

suoritetun laajuusarviointiin perustuen. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta oikeuttaa 

teknisen toimiston tilaamaan Niemenkartanon 

koulun korjausten jatkoselvityksen 

Ideastructura Oy:ltä aikaveloitus-

perusteisesti. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

  J.S./A.N. 

 

 

 

 

 



 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  28 2 

 

 

 

 

NIEMENKARTANON KOULUN KUNTOKARTOITUS (jatkoa) 

 

 

Tekla § 14  IdeaStructura Oy on tehnyt tarkentavat 

tutkimukset kohteessa ja laatinut 

tutkimusselostuksen; 

Niemenkartanon kosteus- ja sisäilmatekninen 

kuntotutkimus 17.4.2015. 

Tutkimusselostus sisältää myös ehdotuksen 

jatkotoimenpiteistä. Ehdotetut toimenpiteet on 

jaettu kahteen osaan: kiireelliset ja 

myöhemmin toteutettavat korjaukset. 

Teknisessä toimistossa on ryhdytty 

valmistelemaan kiireellisten korjaus-

toimenpiteiden toteuttamista tulevan 

kesäkauden aikana. 

Korjauksiin ei ole varattu erillistä 

määrärahaa, vaan toteutetaan investointiosaan 

koulujen rakentamiseen ja peruskorjaukseen 

varatusta määrärasta. Korjausmäärärahan 

tarvetta ei vielä ole voitu arvioida. 

Toimenpiteisiin sisältyy merkittävästi 

kohdesidonnaisia töitä, joiden arvioimiseen ei 

ole käytettävissä vertailevia kustannustietoja 

(rakenteiden avauksia, purkamisia, 

erikoissiivouksia jne.).  

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta tutustuu ja 

merkitsee tiedoksi Ideastructura Oy:n laatiman 

Niemenkartanon kosteus- ja sisäilmateknisen 

kuntotutkimuksen 17.4.2015 sekä teknisessä 

toimistossa käynnistetyt toimet kiireellisten 

korjausten toteuttamiseksi tulevana 

kesäkautena. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

  



Tekninen lautakunta  28.4.2015  29 3 

 

 

 

 

ENSIHOITOTILOJEN RAKENTAMINEN/ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELIJAN 

VALINTA 

 

 

Tekla § 15 

Toim.hoit.  Vuoden 2015 rakentamis- ja työohjelmassa on 

uusien ensihoitotilojen rakentaminen ja 

talousarviossa on investointiosassa määrärahaa 

kohteelle 300 000 eur. 

 

Ensihoitotilat on suunniteltu rakennettavaksi 

terveyskeskuksen läheisyyteen 

hankesuunnitelmavaiheen luonnoksen mukaan. 

Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tilat 

samalle tontille terveyskeskuksen kanssa YS 20 

vai viereiselle tontille YS-1 17. 

 

Ensihoitotilojen 

suunnittelutarjouspyyntöasiakirjat on laatinut 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy Nivalasta. 

 

Suunnittelutarjoukset pyydettiin HILMAssa 2.-

16.4.2015. 

 

ARK- ja pääsuunnittelutarjouspyyntöasiakirjoja 

pyysi 12 suunnittelijaa ja tarjouksen jätti 

neljä suunnittelijaa. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ja saapuneet 

tarjoukset nähtävänä kokouksessa. 

 

Tarjouksista vertailu liitteenä 3. 

 

Suunnittelut toteutetaan toukokuun aikana. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee 

edullisimman tarjouksen tehneen 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy:n Nivalasta 

ensihoitotilojen arkkitehti- ja 

pääsuunnittelijaksi. 

 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



Tekninen lautakunta  28.4.2015  30 4 

 

 

 

 

ENSIHOITOTILOJEN RAKENTAMINEN/RAKENNE- JA GEOSUUNNITTELIJAN 

VALINTA 

 

 

Tekla § 16 

Toim.hoit.  Vuoden 2015 rakentamis- ja työohjelmassa on 

uusien ensihoitotilojen rakentaminen ja 

talousarviossa on investointiosassa määrärahaa 

kohteelle 300 000 eur. 

 

Ensihoitotilat on suunniteltu rakennettavaksi 

terveyskeskuksen läheisyyteen 

hankesuunnitelmavaiheen luonnoksen mukaan. 

Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tilat 

samalle tontille terveyskeskuksen kanssa YS 20 

vai viereiselle tontille YS-1 17. 

 

Ensihoitotilojen 

suunnittelutarjouspyyntöasiakirjat on laatinut 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy Nivalasta. 

 

Suunnittelutarjoukset pyydettiin HILMAssa 2.-

16.4.2015. 

 

Rakenne- ja GEOsuunnittelu 

tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi 11 

suunnittelijaa ja tarjouksen jätti kolme 

suunnittelijaa. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ja saapuneet 

tarjoukset nähtävänä kokouksessa. 

 

Tarjouksista vertailu liitteenä. 

 

Suunnittelutyöt toteutetaan toukokuun aikana. 

 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee 

edullisimman tarjouksen tehneen 

Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy:n 

Seinäjoelta ensihoitotilojen rakenne- ja 

geosuunnittelijaksi. 

 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  



Tekninen lautakunta  28.4.2015  31 5 

 

 

 

 

ENSIHOITOTILOJEN RAKENTAMINEN/LVIA-SUUNNITTELIJAN 

VALINTA 

 

 

Tekla § 17 

Toim.hoit.  Vuoden 2015 rakentamis- ja työohjelmassa on 

uusien ensihoitotilojen rakentaminen ja 

talousarviossa on investointiosassa määrärahaa 

kohteelle 300 000 eur. 

 

Ensihoitotilat on suunniteltu rakennettavaksi 

terveyskeskuksen läheisyyteen 

hankesuunnitelmavaiheen luonnoksen mukaan. 

Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tilat 

samalle tontille terveyskeskuksen kanssa YS 20 

vai viereiselle tontille YS-1 17. 

 

Ensihoitotilojen 

suunnittelutarjouspyyntöasiakirjat on laatinut 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy Nivalasta. 

 

Suunnittelutarjoukset pyydettiin HILMAssa 2.-

16.4.2015. 

 

LVIA-suunnittelusta tarjouspyyntöasiakirjoja 

pyysi 16 suunnittelijaa ja tarjouksen jätti 

viisi suunnittelijaa. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ja saapuneet 

tarjoukset nähtävänä kokouksessa. 

 

Tarjouksista vertailu liitteenä. 

 

Suunnittelutyöt toteutetaan toukokuun aikana. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee 

edullisimman tarjouksen tehneen 

Insinööritoimisto Widetekin Ylivieskasta 

ensihoitotilojen LVIA-suunnittelijaksi. 

 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

  



Tekninen lautakunta  28.4.2015  32 6 

 

 

 

 

ENSIHOITOTILOJEN RAKENTAMINEN/SÄHKÖSUUNNITTELIJAN 

VALINTA 

 

 

Tekla § 18 

Toim.hoit.  Vuoden 2015 rakentamis- ja työohjelmassa on 

uusien ensihoitotilojen rakentaminen ja 

talousarviossa on investointiosassa määrärahaa 

kohteelle 300 000 eur. 

 

Ensihoitotilat on suunniteltu rakennettavaksi 

terveyskeskuksen läheisyyteen 

hankesuunnitelmavaiheen luonnoksen mukaan. 

Kunnanvaltuusto päättää rakennetaanko tilat 

samalle tontille terveyskeskuksen kanssa YS 20 

vai viereiselle tontille YS-1 17. 

 

Ensihoitotilojen 

suunnittelutarjouspyyntöasiakirjat on laatinut 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy Nivalasta. 

 

Suunnittelutarjoukset pyydettiin HILMAssa 2.-

16.4.2015. 

 

Sähkösuunnittelutarjouspyyntöasiakirjoja pyysi 

13 suunnittelijaa ja tarjouksen jätti kolme 

suunnittelijaa. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat ja saapuneet 

tarjoukset nähtävänä kokouksessa. 

 

Tarjouksista vertailu liitteenä. 

 

Suunnittelutyöt toteutetaan toukokuun aikana. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee 

edullisimman tarjouksen tehneen Selkämaan 

Suunnittelu Oy:n Haapajärveltä 

ensihoitotilojen sähkösuunnittelijaksi. 

 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 

Tiejaosto   17.3.2015  2 1 

Tekninen lautakunta  17.3.2015  11 8 

Tekninen lautakunta  28.4.2015  33 7 

 

 

YKSITYISTIEASIOIDEN HOITAMINEN 

 

Tiejaosto § 1 

Toim.hoit. Yksityistieasioiden kunnan tarjoamien asioiden 

hoidon on hoitanut tuntipalkkaperusteisesti 

Erkki Koskela 1.10.2003 – 31.12.2014. 

 Palkkakustannukset n. 10 000 eur/vuosi. 

  Tiejaostolla on kunnan hallinnollisia tehtäviä 

  ja yksityistielain mukaiset tehtävät. 

Koskela on siirtynyt vanhuuseläkkeelle vuoden 

alusta. 

 

 

Puh.joht. Ehdotus: Tiejaosto esittää tekniselle 

lautakunnalle, että se päättää hankkia 

yksityisteiden asioiden hoidossa ja jaoston 

käsittelyssä tarvittavat asiantuntijapalvelut 

ostopalveluna ensisijaisesti paikkakunnan 

omilta tieisännöintikoulutuksen saaneilta 

palveluiden tarjoajilta. Tiejaoston 

hallinnolliset valmistelut hoidetaan teknisen 

toimiston toimesta.  

Tiejaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii tekninen 

johtaja. 

Kunnan toimesta ja kustannuksella ei suoriteta 

yksityisteiden yksiköintejä. 

  

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 M.A./J.M. 

 ----- 

 

Tekla § 19  

 

Tek.joht  Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää 

kunnanhallitukselle, että kunnan toimesta ja 

kustannuksella ei suoritettaisi enää 

yksityisteiden yksiköintejä, koska 

paikkakunnalla on yksityisiä kaupallisesti 

toimivia palvelutuottajia. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 



Tekninen lautakunta  28.4.2015  34 8 

 

 

 

 

MÄÄRÄAIKAISEN PROJEKTI-INSINÖÖRIN PALKKAAMINEN  

 

Tekla § 20 

Toim.hoit. Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.4.2014 § 50 

esittänyt, että Kisatien koulun 

uudisrakentamishankkeelle rekrytoidaan 

päätoiminen asiantunteva vetäjä. 

 

Teknisessä toimistossa on valmisteltu 

hakuilmoitusta, jossa etsitään määräaikaista 

projekti-insinööriä  Reisjärven kunnan 

teknisen toimen palvelukseen. 

 

Määräaikainen projekti-insinööri toimisi mm. 

Kisatien koulun uudisrakentamisen ajan kunnan 

puolesta työmaavalvojana sekä ensihoitotilojen 

rakennustöiden valvojana ja kunnan 

peruskorjauskohteiden vetäjänä. 

 

Hakuilmoitus julkaistaan kunnan nettisivuilla 

ja Kalevassa, Keski-Pohjanmaassa, Keski-

Suomalaisessa ja Reisjärvi lehdissä sekä 

MOL.fi ja KTK.ry.fi/työpankki sivuilla. 

Hakuilmoitus liitteenä. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ryhtyä 

valmistelemaan projekti-insinöörin 

palkkaamista kunnan rakennuskohteiden 

vetäjäksi julkaisemalla oheisen 

hakuilmoituksen em. lehdissä ja nettisivuilla.  

 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  

 

 

Tekla § 21 

Toim.hoit.  Hallintokunnat ovat itse vastuussa oman 

toimialansa määrärahojen seurannasta. 

Lautakuntien tulee seurata talousarvion 

toteutumista ja ilmoittaa siitä 

neljännesvuosittain kunnanhallitukselle.  

 Talousarvion seurannassa ja määrärahojen 

tarkkailussa käytetään kunnan atk-kirjanpito- 

ja reskontrajärjestelmää. 

 

 Teknisen toimen talousarvion käyttötalouden ja 

investointiosan toteutuminen 31.3.2015ovat 

pöytäkirjan liitteenä 8. 

  

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 

talousarvion toteutumisen 31.3.2015 mennessä 

tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, PÖYTÄ- 

KIRJAT JA TYÖSOPIMUKSET 

 

Tekla § 22 Teknisen johtajan allekirjoittamat 

työsopimukset: 

 Vinkka Tiina, 5.3.-31.5.2015, 

ateriakuljetukset työloman sijainen 

 Luomanen Kalle, 1.-21.4.2015 ja 22.4.-5.5.2015 

kalustonhoitaja työloman sijainen 

  

 Toimistonhoitajan allekirjoittamat 

työsopimukset: 

 Vinkka Tiina, 26.-27.2.2015 ateriakuljetukset 

työhön opastus ja harjoittelu 

 Aho Ulla, 11.-13.3.2015,16.-19.3., 20.-30.3. 

ja 31.3.-13.4.2015 siivoustyöt työloman 

sijainen 

 Puurula Marjaana, 13.4.-3.5. ja 4.-31.5.2015, 

 siivoustyöt työloman sijainen 

 Leppälä Paula, 1.-3.5.2015, keittäjän 

vuosiloman sijainen 

  

 

 Kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset: 

 21.4.2015 § 1 

 Kunnan kiinteistössä huolto- ja korjaustöissä 

käytettävän LVI- urakoitsijan valinta 2015-

2016 ( LVI Raimo Kahilainen varalle Vesi ja 

Lämpö sekä LVI Suihkonen)  

 

 21.4.2015 § 2 

 Kunnan kiinteistössä huolto- ja korjaustöissä 

käytettävän Sähköurakoitsijan valinta 2015-

2016 (Sähköpalvelu Pauli Niemi ja varalle VM-

Sähköpalvelu Mika Viljamäki) Kylmä- ja 

sähkölaitehuoltajaksi Sähkölaitehuolto 

J.Laukkanen) 

 

 21.4.2015 § 3 

 Kunnan kiinteistöjen pihojen ja kaavateiden 

harjaus vuodelle 2015 (Pihtiputaan Jätehuolto 

Oy) 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, PÖYTÄ- 

KIRJAT JA TYÖSOPIMUKSET (jatkoa) 

 

 

  Saapuneet pöytäkirjat ja muistiot 

 

Yläasteen suunnittelua avustavan toimikunnan 

kokous 21.1.2015, 27.2.2015 ja 7.4.2015. 

 

Ensihoidon suunnittelutoimikunnan muistio 

27.4.2015. 

 

Terveyskeskuksen kellarin saneeraus muistio 

1.4.2015. 

 

Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy 

saapuneet työsopimukset ja pöytäkirjat ja 

merkitsee, että siirrettäviä asioita 

lautakunnalle ei ole. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

 

Tekla § 23 Tekniselle lautakunnalle saapuneet 

ilmoitusasiat: 

 

 

 Kunnanhallituksen otteet: 

 14.4.2015 § 30 

 Kunnantalon pitäminen suljettuna 

 

 14.4.2015 § 31 

 Lomarahan maksaminen vuonna 2015  

 

 14.4.2015 § 26 

 Toimikunnan nimeäminen ensihoidon tilojen 

suunnittelun tueksi 

 

 29.4.2015 § 50 

 Toimikunnan nimeäminen yläasteen 

peruskorjaus/uudisrakentamishankkeen 

suunnittelun tueksi 

 

 Reisjärven kunnan uusien nettisivujen 

käyttöönottokoulutus ti 28.4.2015. 

 

 Keskuvaalilautakunnan ote 17.3.2015 §6 

eduskuntavaalien ulkomainonnasta. 

 

  

Urakkasopimus kaukolämpöverkoston muutostöistä 

 Oiva Tulpon kanssa. Tekla 17.3.2015 §7. 

 

 Reisjärven 4H-yhdistyksen tarjous 

ympäristötöiden työnjohtotehtävistä 4.5.-

18.9.2015. 

 

 Teknisen toimen toimintakertomus v. 2014. 

 

 PPKY Selänne/ympäristölautakunnan tiedoksianto 

13.4.2015 maa-aineslain mukaisen luvan hiekan 

ja soran ottamiseen Kallio Murske Oy:lle 
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ILMOITUSASIAT  (jatkoa) 

 

 

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 31.3.2015 § 

5 vuosiloman vahvistaminen Matti Kiviniemi. 

 

 PPKY Selänteen varhaiskasvatusjohtajan kirje 

25.3.2015 Reisjärven päivähoitotilojen 

lisätarve 1.8.2015. 

 

 ELY-keskuksen pöytäkirja Vattenfall-

puitesopimuksen seurantaryhmän kokouksesta 

18.2.2015. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 

ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 


