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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2016/YLITYKSET 

 

Tekla § 9 

Toim.hoit. Hallintokunnat ovat itse vastuussa oman toimialansa 

määrärahojen seurannasta. Lautakuntien tulee seura-

ta talousarvion toteutumista ja ilmoittaa siitä 

neljännesvuosittain kunnanhallitukselle.  

 Talousarvion seurannassa ja määrärahojen tarkkai-

lussa käytetään kunnan atk-kirjanpito- ja reskont-

rajärjestelmää. 

 

 Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 

  2016 teknisen toimen nettomääräraha oli  

120 000 eur.  Vuoden 2016 toteutumassa teknisen 

toimen nettomääräraha on ylittynyt ja toteutuma on 

– 28 600 eur. 

 

Teknisessä toimistossa on laadittu perustelut ta-

lousarvion toteutumiseen. 

 

Teknisen toimen talousarvion käyttötalouden ja in-

vestointiosan toteutuminen 31.12.2016 ja käyttöta-

louden ylityksistä perustelut ovat pöytäkirjan 

liitteenä 1. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUS/KISATIEN KOULUN KAASUKESKUKSEN TOIMITTAJAN VALINTA 

 

Tekla § 10  Teknisen lautakunnan alaisen viranhaltijan päätök-

sen oikaisuvaatimuksen käsittelee tekninen lauta-

kunta. 

Tekninen toimisto on lähettänyt Kisatien koulun 

teknisentyön tilojen yhteyteen tulevasta kaasukes-

kuksesta tarjouspyynnön kolmelle kaasukeskustoimit-

tajalle 22.2.2017. Viimeinen tarjousten jättöpäivä 

oli 1.3.2017. Määräaikaan mennessä saatiin tarjouk-

set kaikilta kolmelta toimittajalta. 

Tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksessään to-

dennut tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi ja 

niistä on tehty hintavertailu. Vertailun perusteel-

la kaasukeskuksen toimittajaksi valittiin Oy AGA 

Ab. Päätös on tehty 3.3.2017 ja se on toimitettu 

tarjoajille sähköpostilla. 

 

Oy Woikoski Ab on jättänyt 16.3.2017 oikaisuvaati-

muksen (liite 2.)teknisen johtajan päätöksestä va-

lita Kisatien koulun kaasukeskuksen toimittajaksi 

Oy AGA Ab:n. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Oy AGA 

Ab:n tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastai-

sena seuraavin perusteluin: 

- Voittaneesta tarjouksesta puuttui tarjouspyyn-

nössä mainittuja laitteita mm. kaasunhaistelijat 

Tekninen johtaja Sami Puputti toteaa hankintapää-

töksestä seuraavaa: 

Teknisen toimiston lähettämässä tarjouspyynnössä on 

viitattu LVI-suunnitelmaan, joka on ollut tarjous-

pyynnön liitteenä. LVI-suunnitelmassa on mainittu, 

että kaasukeskus tulee varustaa kaasunhaistelijoil-

la. Kaasunhaistelijat puuttuvat Oy AGA Ab:n tar-

jouksesta. Kaasunhaistelijoiden puuttumista ei voi-

da pitää merkitykseltään vähäisenä puutteena. 

 

 

Puh.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy oikaisuvaati-

muksen ja päättää hylätä Oy AGA Ab:n jättämän tar-

jouksen. 

 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimiellisesti. 
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KISATIEN KOULUN KAASUKESKUKSEN HANKINTA 

 

Tekla § 11  Kisatien koulun teknisen työn tilojen yhteyteen ol-

laan rakentamassa kaasukeskusta, johon sijoitetaan 

hitsauksessa tarvittavia kaasuja. 

 

Tekninen toimisto on lähettänyt tarjouspyynnön kaa-

sukeskuslaitteiston toimittamisesta kolmelle toimi-

jalle 22.2.2017. Tarjousten viimeinen jättöpäivä 

oli 1.3.2017. Määräaikaan mennessä saatiin kolme 

tarjousta, joista Oy AGA Ab:n tarjous todettiin 

tarjouspyynnön vastaiseksi ja hylättiin, koska se 

ei sisältänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä 

kaasunhaistelijoita. Kaasunhaistelijoiden puuttu-

mista ei voida pitää merkitykseltään vähäisenä 

puutteena. 

 

Tarjousten hintavertailu tehtiin hyväksyttyjen tar-

jousten perusteella. Vertailussa mukana olleet toi-

mijat sijoittuivat seuraavasti: 

  

1. Oy Woikoski Ab 
2. Orbitron Oy 

 

Tarjousasiakirjat nähtävänä kokouksessa. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee Kisatien kou-

lun kaasukeskuksen toimittajaksi Oy Woikoski Ab:n 

 (liite3.) 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KISATIEN KOULUN KIINTEISTÖNHOIDON JÄRJESTÄMINEN (jatkuu) 

 

Tekla § 3 

Tekn.joht.  Reisjärven kunnan kiinteistönhoitotiimiin kuuluu 

tällä hetkellä kaksi kiinteistönhoitajaa ja yksi 

erikoissähköasentaja. Varalla oloa kunnassa on hoi-

tanut neljä työntekijää vuoro viikoin. Antti Liima-

taisen työsopimuksen päätyttyä 31.12.2016 on varal-

la olo ollut kolmen työntekijän vastuulla. 

 Antti Liimatainen oli kunnalla oppisopimustyösuh-

teessa 1.12.2014-31.10.2016 ja suoritti voimalai-

tosten käyttäjän ammattitutkinnon (alikonemestari). 

 

Kisatien koulu valmistuu kuluvan vuoden aikana vai-

heittain siten, että opetustilojen osalta luovutus 

on 31.3.2017 ja liikuntasalin osalta 31.7.2017. Ra-

kennus on rakenneosiltaan, materiaaleiltaan ja ta-

lotekniikaltaan viimeisimpien rakentamismääräysten 

mukainen. Rakennusautomaation osuus talotekniikan 

ohjauksessa on myös huomattavasti merkittävämpi 

kuin yhdessäkään muussa kunnan kiinteistössä. Tämä 

aiheuttaa myös sen, että kiinteistöhoidon henkilö-

kunnalla tulee olla riittävät tietotaidot rakennuk-

sen tarkoituksenmukaiseen hoitamiseen. 

 

Talousarvion laadinnan yhteydessä on koulukiinteis-

tön osalta tehty mitoitus ylläpitohenkilökunnan 

osalta. Tässä mitoituksessa on todettu, että kiin-

teistön ylläpitoa varten tulisi varata käyttöön yk-

si kiinteistönhoitaja. Talousarvio on näillä perus-

teluilla hyväksytty (Kvalt), joten teknisellä toi-

mella on mahdollisuus uuden kiinteistönhoitajan 

palkkaamiseen. Palkkaamisen edellytyksiä ovat talo-

tekniikan ja rakennusautomaation tuntemus sekä va-

ralla oloon osallistuminen. Työt tulisivat jakautu-

maan siten että Kisatien koulu 50%, muut kiinteis-

töt 30% ja kaukolämpölaitos 20%. Kisatien koulun 

loppu 50% tultaisiin hoitamaan nykyisen kaluston-

hoitajan työpanoksella. 

 

Tekn.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta käynnistää neuvottelut 

Antti Liimataisen kanssa työsuhteen jatkamisesta ja 

kiinteistönhoidon järjestämisestä. Antti Liimatai-

nen on hoitanut tilapäisesti laitosmiehen tehtäviä 

ja kiinteistöjen ja kaukolämpölaitoksen varallaolo-

tehtäviä vuodesta 2010. 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  J.M./H.H 
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KISATIEN KOULUN KIINTEISTÖNHOIDON JÄRJESTÄMINEN (jatkuu) 

 
Tekla § 12 

  Kisatien koulun kiinteistönhoidon neuvottelut Antti 

Liimataisen työsuhteen jatkamisesta ovat päättyneet 

hänen lähdettyä muihin tehtäviin, joten kiinteis-

tönhoitajan toimi on tarkoituksenmukaista laittaa 

hakuun.  

 

 Teknisessä toimistossa on laadittu kiinteistönhoi-

tajan hakuilmoitus (liite 4 ). 

 

 Hakemus julkaistaan Reisjärvi-, Selänne ja Keski-

pohjanmaalehdessä, MOL-sivuilla ja www.reisjarvi.fi 

sivuilla. Hakuaika 12.4-10.5.2017. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toi-

miston laatiman työpaikkailmoituksen ja asettaa 

kiinteistöntoimenhoitajan toimen haettavaksi aika-

välille 12.4.-10.5.2017. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

   

http://www.reisjarvi.fi/
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KISATIEN KOULUN KEITTIÖ- JA RUOKAILUTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO  

 

Tekla § 4 

Toim.hoit. Kisatien koulu valmistuu opetustilojen osalta 

31.3.2017. Tilat sisältävät myös ruoka- ja siivous-

palvelun tilat mm. valmistuskeittiön ja ruokailuti-

lan. 

 

 Ruokapalvelussa on meneillään valmistuskeittiöiden 

hajautettu järjestelmä, joka aiheuttaa vaikeuksia 

tavaran toimituksille, lukion opetustoimintaan, 

ruuankuljetuksiin ja –pakkaamiseen ja keittiö- ja 

siivoushenkilöstön työjärjestelyille ja aiheutta 

lisätöitä sekä maksetaan ulkopuolista vuokraa Rau-

hanyhdistykselle keittiötilojen käytöstä. 

 

 Kisatien koulun valmistuskeittiön käyttöönotto 

3.4.2017 alkaen on tullut voimakkaasti esille ja 

käyttöönotosta on oltu yhteydessä PPKY Selänteen 

rakennustarkastajaan, ympäristötarkastajaan, ura-

koitsijoihin, koulutyömaan projekti-insinööriin ja 

sivistystoimen rehtoreihin ja johtajiin. 

 Kenelläkään ei ole asiasta huomauttamista. 

  

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Kisatien kou-

lun ruokailutilojen käyttöönoton 3.4.2017 alkaen ja 

esittää kunnanhallitukselle, että vuokrasopimus  

Rauhanyhdistyksen kanssa esitetään purettavaksi 

14.4.2017 alkaen. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 J.M./H.H. 

 

  -------- 
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KISATIEN KOULUN KEITTIÖ- JA RUOKAILUTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTO (jatkuu) 

 
Tekla § 13 

Tekn.joht. Edellisen teknisen lautakunnan päätöksen jälkeen on 

saatu lisää tietoa liittyen valmistuskeittiön siir-

tymiseen Kisatien koulun keittiötiloihin ja asia 

oli syytä palauttaa uudelleen valmisteluun. Kohteen 

pääurakoitsija on pyytänyt kaksi viikkoa lisäaikaa 

I-vaiheen urakkaan. Lisäaika käytetään lähinnä sii-

voukseen ja järjestelmien säätöön. Lisäaika on 

myönnetty työmaakokouksessa 14.2.2017. Tällöin uusi 

valmistumispäivämäärä 1-vaiheen sisätilojen osalta 

on 13.4.2017. Tämä johtaa siihen, että keittiön 

siirtyminen aiemman päätöksen mukaisesti ei ole 

mahdollista. 

Lisäksi on tehty lisäselvityksiä uusien materiaa-

lien aiheuttamista sisäilmaoireista vaikeasti al-

tistuneille henkilöille. Vaikka kaikki käytetyt 

tuotteet ovat M1-luokiteltuja, on mahdollista, että 

kaikista uusista materiaaleista ja kalusteista 

haihtuu erilaisia yhdisteitä ja hajuja, jotka voi-

vat aiheuttaa pahasti alistuneille henkilöille oi-

reita. Yhdisteitä on todettu haihtuvan vielä useita 

kuukausia tilojen valmistumisen jälkeen riippuen 

tuuletuksen tehokkuudesta. Valtakunnallisesti kiin-

nitetään yhä enemmän huomiota uusien ja saneerattu-

jen tilojen tuuletukseen ennen käyttöönottoa. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että valmis-

tuskeittiön toiminta uusissa Kisatien koulun keit-

tiötiloissa aloitetaan elokuussa 2017. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KISATIEN LIIKUNTAHALLIN KUNTOSALIN KALUSTAMINEN 

 
Vapltk § 2 Uuden Kisatien koulun ja liikuntahallin väestönsuojati-

loihin sijoitetaan uusi kuntosali. Vapaa-

aikalautakunnan nimeämä työryhmä on valmistellut kunto-

salin kalustamisasiaa liitteen 2 mukaisesti. Esitys va-

paa-aikalautakunnalle valmistuu tiistaina 14.2.2017 pi-

dettävässä työryhmän kokouksessa. 

 

Ennen vapaa-aikalautakunnan kokousta kalustamisratkai-

susta pyydetään myös Reisjärven vanhus- ja vammaisneu-

voston sekä Reisjärven Nuorten Vaikuttajien arvio. 

 

Kalustamisratkaisun tiimoilta on käyty vilkasta keskus-

telua, joten asiaan on syytä perehtyä tarkkaan. Pereh-

tymistä helpottamaan vapaa-aikalautakunnalle toimite-

taan seuraavat liiteasiakirjat: 

 

LIITE 1 Työryhmän kokousmuistio 30.01.2017 

LIITE 2 Selvitys työryhmän toiminnasta ja asian val-

mistelusta 

LIITE 3 Petteri Sarren ehdotus kuntosalin kalustami-

sesta 

LIITE 4 Fysioterapeutti Juhani Ikosen lausunto kunto-

salilaitteista 

  LIITE 5 Kuntosalityöryhmän esitys laitehankinnaksi 

 

Vapsiht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta tekee kalustamispäätöksen 

työryhmän esityksen pohjalta ottaen huomioon pyydetyt 

arviot ja kuntosalin laaja-alaiset käyttömahdollisuu-

det. 

 

Vapaa-aikasihteeri tekee täydennetyn ehdotuksen kokouk-

sessa vapaa-aikalautakunnan keskustelujen pohjalta. 

 

Täydennetty ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää tek-

niselle lauta-kunnalle, että Kisatien liikuntahallin 

yhteyteen tulevan kuntosalin varustuksen kilpailutus 

tehdään pohjautuen kuntosalityöryhmän esitykseen eli 

uusi kuntosali varustetaan painopakkalaitteilla, va-

pailla painoilla, cardio- eli lämmittelylaitteilla sekä 

keskivartalon ja selän toimintakyvyn ja kuntoutuksen 

mahdollistavilla erityislaitteilla. 

Työryhmän esittämät laitteet soveltuvat vapaa-

aikalautakunnan arvion mukaan kaikenikäisten ja kaiken-

kuntoisten käyttöön. 

Mikäli uuden kuntosalin kalustaminen ei vastaa käyttö-

kokemusten jälkeen seniorikäytön ja kuntoutustoiminnan 

tarpeita, tulee harkittavaksi, että Niemenkartanon kun-

tosalille hankitaan paineilmalaitteilla 



 1 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2015 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Vapaa-aikalautakunta  16.2.2017  3 6 

Tekninen lautakunta   11.4.2017  21 6 

 

 

 

KISATIEN LIIKUNTAHALLIN KUNTOSALIN KALUSTAMINEN (jatkoa) 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

P.P. 

  P.H. 

 

  -------- 

 

Tekla § 14 

Tekn.joht. Kisatien koulun uuden liikuntasalin yhteyteen tulee 

kuntosali, joka tulee palvelemaan mahdollisimman 

laajasti kaikkia kuntalaisia. Tekninen toimisto on 

järjestänyt tarjouskilpailun uuden kuntosalin lait-

teista ja varusteista. 

 Kilpailutus on tehty vapaa-aikalautakunnan esityk-

sen mukaisesti kuntosalityöryhmän esityksen pohjal-

ta. kilpailutuksessa on ollut mukana painopakka-

laitteet, vapaat painot, cardio- eli lämmityslait-

teet sekä keskivartalon ja selän toimintakyvyn yl-

läpidon ja kuntoutuksen mahdollistavat erityislait-

teet. Myös kaikki oheisvarusteet kilpailutettiin 

samassa tarjouspyynnössä. (Liite 5.) 

 Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen 

HILMA-palvelussa 21.3.2017, jolloin kaikki toimijat 

ovat voineet halutessaan osallistua tarjouskilpai-

luun. Tarjousten jättöpäivä on 5.4.2017 klo 12.00. 

Tarjoukset ja vertailut tarjouksista esitellään ko-

kouksessa. 

 

Puh.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta oikeuttaa teknisen 

johtajan tekemään hankintapäätöksen Kisatien lii-

kuntahallin kuntosalin kalustamisesta. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TEKNISEN TOIMEN TOIMINTAKERTOMUS v. 2015 

 

Tekla § 15  Hallintokuntien tulee laatia toimintakertomus edel-

lisen vuoden toiminnasta valtuustolle, joka on osa 

kunnan tilinpäätösaineistoa. 

 

 Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus 

vuoden 2015 toiminnasta, tavoitteista ja toteutumi-

sesta.  

 Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä 6. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee toimintaker-

tomuksen tiedoksi. 

 

 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TIEDOKSI TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 

 

 
Tekla § 16 Raksystemsin laatima rakenteellinen kuntotutkimus 

  2.2.2017 Puistoahon kiinteistölle, Anjalantie 9. 

 

  Raksystemsin laatima kuntotutkimus Reviirin kuuden  

  huoneiston rivitalon osalle, Metsänreunantie 16. 

   

Suunnittelutoimisto A. Hietala Oy:n laatima kustan-

nusarvio Reviirin kuuden asunnon peruskorjauksesta. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAUPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA 

PÖYTÄKIRJAT YM. SOPIMUKSET 

 
Tekla § 17 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset: 

  23.2.2017 § 5 

  Päiväkodin uunin uusiminen (Metos Oy) 

  3.3.2017 § 6 

  Kisatien koulun kaasukeskuksen hankinta 

  (Oy AGA AB) 

 

  Työsopimukset: 

  Teknisen johtajan allekirjoittamat 

  Leppälä Minna oppisopimus keittäjän tutkintoon  

työsuhde 3.4.2017 – 31.3.2018 terveyskeskuksen 

keittäjä 

Paloranta Leo 6.-10.3.2017 sähkötyöharjoittelu 

Alkku Jouko 1.-30.4.2017 ulkotyöntekijä 

  Toimistonhoitajan allekirjoittamat 

Klemola-Suontakanen Anne 1.-5.2.2017 ja 27.2.-

5.3.2017 päiväkodin keittäjä-siivoojan sijainen, 

6.-7.3. terveyskeskuksen keittäjän sijainen ja 13.-

31.3.2017 Niemenkartanon keittäjän sijainen 

Suorsa Katariina 10.2.2017 Leppälahden siivooja- 

keittäjän sijainen ja 2.-3-32017 Niemenkartanon 

keittäjän sijainen, 20.-24.3.2017 Niemenkartanon 

siivoojan sijainen 

 

  Palaturvevaraston arvo 31.12.2016 

 Reisjärven turvesuolla olevan palaturvevaraston 

arvo on ollut n. 3772 i-m3 ja 3407,98 eur, varas-

tossa oleva palaturve on tuhoutunut tulipalossa ja 

on näin mennyt käyttökelvottomaksi ja arvottomaksi. 

Palaturvevarasto nollataan ja todetaan arvottomaksi  

(asiasta tehty tarvittava asiakirja kirjanpitoon). 

 

Vartiointi toimeksiantosopimus 

Laaksojen Vartiointi ja Reisjärven kunta/sopimus 

6.2.2017 

 

Puhdistuspalvelusopimus 2017 ja sopimus terveyskes-

kuksen laitoshuoltajien ammatillisesta työnjohtami-

sesta. 

Reisjärven kunta/PPKY Selänne 24.2.2017 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAUPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA 

PÖYTÄKIRJAT YM. SOPIMUKSET 

 

 

 

Puh.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet 

asiat ja toteaa, että siirrettäviä asioita lauta-

kunnalle ei ole.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 
Tekla § 18  Tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoitusasiat: 

 

Kotijokihankkeen kunnostushankkeen tiedotustilai-

suus maanomistajille pidettiin 24.1.2017 (mukana 

Ely-keskus ja MHY) 

 

Tiekuntien koulutuspäivä pidettiin Pitokartanossa 

11.2.2017 (Tieisännöinti Ari Eteläniemi) 

 

Alueellinen yksityistiepäivä oli 13.3.2017 mukana 

oli tekninen johtaja Sami Puputti 

 

Vs. kunnanjohtajan päätökset: 

25.1.2017 § 2 

Vuokrasopimus/Hilkka Ainasoja, 

varastotila Maitotie 2 

 

25.1.2017 § 3 

Vuokrasopimus/Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala 

toimistotilat kunnantalolta 

 

Koululautakunnan ote 13.3.2017 § 12 

Kisatien koulun pihavälineiden hankkiminen 

 

Mittaustodistus Junnikkala 2.3.2017 (puun myynti) 

 

Ilmoitukset kuntouttavien työtoiminnan aloittami-

sista 2.3.2017 Kirsi Kumpulainen 

 

Kiint. Oy Petälinnan hallituksen kokouspöytäkirja 

16.1.2017. 

 

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös 27.3.2017 

prosessiväite Kortelammin yksityistien tiekun-

ta/Tuikka Tapio 

 

Tekn.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasi-

at tiedoksi. 

 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 

 

Tekla § 19  Auton hankinta 

  Kalajoen vesien hoitoryhmän sihteerin palkkaaminen 

  Kaavateiden kantavuusmittaukset 

  Valokuituverkon esiselvityksen valmistuminen 

  Vuohtajärven kunnostushanke 

 

Puh.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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LEPPÄLAHDEN KOULUN JA KALAJAN KOULUN KUNTOTUTKIMUKSET 

 

 

Tekla § 20 

Tekn.joht. Leppälahden ja Kalajan alakouluilla on suoritettu 

13.2.2017 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympä-

ristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen 

valvontatarkastus. Edellinen tarkastus on suoritet-

tu 30.9.2015, jolloin olosuhteiden perusteella on 

suoritettu riskinarviointi ja tarkastustiheyttä on 

muutettu 0,5 kertaa/vuosi. (Valviran suosituksen 

ollessa 0,3 kertaa/vuosi) 

 

Vuoden 2015 raportissa on todettu, että Leppälahden 

koulun vanhan osan tuulettuvan alapohjan maanpin-

nalla olevien orgaanisen materiaalin mikrobiohajoa-

misen epäpuhtaudet voivat päästä koulun sisäilmaan. 

Kiinteistön omistajalle on esitetty, että epäpuh-

tauksien pääsy koulutiloihin tulisi estää. Lisäksi 

omistajan on syytä selvittää ja tarvittaessa myös 

tutkia liikuntasalin rakenteiden mahdolliset mikro-

bikasvustot. 

 

Uusimmassa tarkastuksessa on todettu ettei esitet-

tyihin toimenpiteisiin ole Leppälahden koulun osal-

ta ryhdytty. Tarkastusraportissa todetaan myös, et-

tä tehtyjen havaintojen perusteella kiinteistön 

omistajan tulee teettää kuntotutkimus, joka on toi-

mitettava ympäristöterveys-valvontaan 30.6.2017 

mennessä. 

 

Kalajan koulun osalta vuoden 2015 on todettu myös, 

että kiinteistön omistajan tulee estää tuulettuvan 

lattiarakenteen maan pinnalla olevien epäpuhtauk-

sien pääsy koulutiloihin. Omistajan on myös tarkem-

min selvitettävä ja tarvittaessa myös tutkittava 

koulurakennuksen alapohja- ja ulkoseinärakenteiden 

mahdolliset mikrobikasvustot. Näiden vaatimusten 

osalta toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. 
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LEPPÄLAHDEN KOULUN JA KALAJAN KOULUN KUNTOTUTKIMUKSET (jatkuu) 

 

 

Tarkastuskäyntien ja oirekyselyiden perusteella uu-

simmassa raportissa on esitetty, että Kalajan kou-

lulle tulee suorittaa kuntotutkimus, joka tähtää 

sisäilmaa heikentävien mahdollisten mikrobivaurioi-

den paikantamiseen. Erityisesti kuntotutkimus tulee 

kohdentaa rakenteissa mahdollisesti olevien mikro-

bivaurioiden selvittämiseen. Tämäkin tutkimusra-

portti tulee olla toimitettuna ympäristöterveysval-

vontaan 30.6.2017 mennessä. 

 

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen (mm. päivähoi-

totilat, koulut ja oppilaitokset, lastenkodit, 

vanhainkodit) terveydellisistä vaatimuksista on 

säädetty terveydensuojelulain (763/1994) 26 §:ssa 

ja 27 §:ssa. Terveydensuojelulain 26 ja 27 §:n mu-

kaisesti näissä tiloissa sisäilman olosuhteiden tu-

lee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tilassa 

oleskeleville terveyshaittaa. Jos melua, tärinää, 

hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista 

lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, 

säteilyä tai muuta niihin verrattavaa esiintyy si-

ten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asun-

nossa tai muussa tilassa oleskelevalle, on toimen-

piteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden 

selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi 

ryhdyttävä viipymättä. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Leppälahden ja Kalajan kouluille sekä lu-

kiorakennukseen suoritetaan kuntotutkimukset. Lep-

pälahden ja Kalajan koulun osalta kiireellisesti. 

Kuntotutkimusten valmisteluun hankitaan sisäilma-

asiantuntija. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI  

 

Tekla § 21 Reisjärven kunta omistaa yhteensä neljä rivitaloa Met-

sänreunantien ja Sievintien välisellä alueella osoit-

teessa Metsänreunantien 10-16. Talossa nro 16 on todet-

tu asukkaiden sisäilmaoireilua syksyllä 2016 ja kysei-

nen talo on tyhjennetty asukkaista. Taloon on tehty 

kuntotutkimus ja tehdyn tutkimuksen perusteella laskel-

mat peruskorjauksen kustannuksista. Kuntotutkimusra-

portti ja kustannuslaskelmat liitteet 7-8. 

 

Talot nro 14 ja 16 on rakennettu yhtä aikaa ja valmis-

tumisvuosi on 1986 Niiden yhteyteen on rakennettu eril-

linen ulkorakennus, jossa sijaitsee mm. talojen yhtei-

nen kaukolämpövaihdin. 

 

Reisjärven kunnassa on tällä hetkellä iso tarve vuokra-

asunnoille mutta samaan aikaan olisi tarkoituksen mu-

kaista pienentää kunnan omistamaa kiinteistökantaa. 

 

Tekninen lautakunta kokouksessaan 11.4.2017 keskusteli 

kyseisten rivitalojen tulevaisuudesta ja Sievintien 

puoleisen talon peruskorjaamisesta. Keskustelussa nos-

tettiin esille vaihtoehto rivitalojen myyntiin laitta-

misesta. Myyntiin asettamisen aikana peruskorjausta 

edelleen valmisteltaisiin teknisen toimiston toimesta. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksel-

le ja edelleen kunnanvaltuustolle rivitalojen asetta-

mista myyntiin. Myynti koskisi rivitaloja osoitteessa 

Metsänreunantie 14 ja 16. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAVIKONTIEN RIVITALON RAKENTAMINEN 

 

Tekla § 22 

Tekn.joht. Reisjärven kunnan asuntotilanne on tällä hetkellä ali-

mitoitettu ja varsinkin isoista perheasunnoista on puu-

tetta.  Tekninen toimisto on tehnyt esiselvitystyötä 

mahdollisen rivitalohankkeen käynnistämiseksi. 

 

Järkevin paikka rivitalolle on Savikontiellä, palvelu-

talo Mansikan viereisellä kunnan omistamalla tontilla. 

Kyseinen kiinteistö on kaavoitettu rivitalorakentami-

seen ja sekä kaukolämpö että viemäriverkostolinjat si-

jaitsevat kyseisen kiinteistö läheisyydessä. Kyseinen 

kiinteistö soveltuu usean rivitalon rakentamiseen. 

 

Esiselvityksessä on todettu, että järkevin tapa olisi 

suunnitella kiinteistölle kolme rivitaloa joissa olisi 

yhteensä noin 15 asuntoa. Näistä suunnitelluista raken-

nuksista toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa yksi. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituk-

selle rivitalohankkeen käynnistämistä 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


