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  tekninen johtaja 

 



Tekninen lautakunta 

 

ti 17.3.2015 klo 19.00 

 

kunnantalo, kahvio 

 

 
 

1  Teknisen lautakunnan kokoukset 2015 ja pöytä- 

  kirjan nähtävillä olo 

 

2  Rakennustoimikunnan nimeäminen kunnan raken- 

  nuskohteisiin vuodelle 2015  

 

3  Kaavatoimikukunnan nimeäminen vuodelle 2015  

 

4 1 Kaavoituskatsaus vuodelle 2015  

 

5 2 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 

 

6  Muutoksia talousarvioon 2015/ väliaikaiset  

  tilat ensihoidolle 

 

7 3 Kaukolämpöverkoston muutokset 2015  

 

8  Yksityistieasioiden hoitaminen 

 

9 4 Reisjärven terveyskeskuksen peruskorjaus 

 

10 5 Investointiosan käyttösuunnitelma ja  

  työohjelma vuodelle 2015 

 

11  Tekniselle lautakunnalle saapuneet työsopi- 

  mukset 

 

12  Ilmoitusasiat 

 

13  Muut mahdolliset asiat 

 

 

 

 

 

 

  23.3.2015  

 

 

  AARO PUURULA  
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2015 JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ 

OLO 

 

Tekla § 1 

Toim.hoit.  Reisjärven kunnan hallintosäännön § 6 mukaan 

toimielin pitää kokouksensa päättämänään 

aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään 

myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 

tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 

jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen 

pitämisestä. 

  

 Hallintosäännön § 15 mukaan esittelijänä 

toimii vastuualueen esimies ellei ao. 

toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa 

poissa tai esteellinen toimii esittelijänä 

hänen sijaisekseen määrätty. 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että 

asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. 

 

 Hallintosäännön § 18 mukaan toimielimen 

kokousten pöytäkirjan pitäjänä toimii ja sen 

muistakin sihteerintehtävistä huolehtii 

toimielimen määräämä viranhaltija. 

 Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 

toimielimen päättämänä aikana ja paikassa 

siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin 

on ilmoitettu. 

  

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kokoontua 

vuoden 2014 aikana tarvittaessa 

pääsääntöisesti tiistaisin tai torstaisin klo 

18.00 kunnantalon kahviossa. Lautakunnan 

esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen 

johtaja ja hänen poissa ollessaan kunnan 

rakennusmestari ja hänen ollessa esteellinen 

asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2015 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO  

(jatkoa)  

 

 Tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ja 

viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti 

nähtävänä kokousta ja päätöstä seuraavan 

viikon ensimmäisenä arkipäivänä teknisessä 

toimistossa viraston aukioloaikana. 

 Muuten kokousmenettelyssä noudatetaan 

hallintosäännön luku 2 ohjeita. 

 

Teknisen lautakunnan kokouksiin pyydetään 

asiantuntijana mukaan kunnan rakennusmestari 

Mika Tolppi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN KUNNAN RAKENNUSKOHTEISIIN 

VUODELLE 2015 

 

Tekla § 2 

Toim.hoit. Kunnan rakennuttamistehtävien joustavan 

sujumisen ja käytännön järjestelyjen kannalta 

on tarkoituksen mukaista nimetä 

rakennustoimikunta rakennuskohteisiin, joka 

voi nopeasti kokoontua päättämään 

rakennustyömaalla esille tulevia asioita. 

     

Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää 

rakennustoimikunnan kunnan rakennuskohteisiin 

vuodelle 2015. 

    

  Päätös: Rakennustoimikuntaan vuodelle 2015 

nimettiin Aaro Puurula pj ja jäsenet Ahti 

Niskakoski ja Jarno Saaranen. 
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KAAVATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN v.2015 

 

 

Tekla § 3 

Toim.hoit. Tekninen lautakunta nimeää vuosittain 

kaavahankkeiden ohjausta varten toimikunnan. 

   

  Kaavatoimikunnassa ovat olleet teknisen 

lautakunnan puheenjohtajat sekä kutsuttuna 

jäsenenä kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

  

   

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää 

kaavatoimikunnan vuodelle 2015. 

 

 Päätös: Kaavatoimikuntaan vuodelle 2015 

nimettiin Aaro Puurula pj ja jäseneksi 

Johannes Mattila. 
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KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2015 

 

 

Tekla § 4 Kunnan tulee vuosittain laatia 

kaavoituskatsaus (MRL 7§). Katsauksessa 

esitellään maakunnan liitossa ja kunnassa 

vireillä olevat ja lähiaikoina vireille 

tulevat kaava-asiat, mitkä eivät ole 

merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan 

lyhyesti kaava-asiat ja niiden 

käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan 

päätökset ja toimet, joilla on välitöntä 

vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja 

tavoitteisiin. 

 Katsaus ei voi olla muutoksenhaun kohteena 

eikä siihen voi vedota muutoksenhakuperusteena 

yksittäisiä kaava-asioita käsiteltäessä. Tämä 

rakennusasetuksen vaatima Reisjärven kunnan 

kaavoituskatsaus kertoo varsinaisten vireillä 

olevien kaavahankkeiden lisäksi lähiajan 

kaavoitushankkeista olematta kuitenkaan mikään 

varsinainen kaavoitusohjelma. 

  

 Liitteenä 1. on teknisen johtajan laatima 

kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus vuodelle 

2015, joka on nähtävänä teknisen toimiston 

ilmoitustaululla huhtikuun 2015 loppuun asti.  

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 

kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen 

vuodelle 2015 tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi ja 

kaavoituskatsaus vuodelle 2015 pidetään 

nähtävänä teknisen toimiston ilmoitustaululla 

huhtikuun 2015 loppuun asti. 
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VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN  

 

 

Tekla § 5 

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. 

 

 Talousarvion netto jäi 129 000 eur 

pienemmäksi, joka johtuu Kisatien koulun 

vuokratulojen alittumisesta koulutoiminnan 

siirryttyä väistötiloihin ja muutamien 

kiinteistöjen korjauskustannukset olivat sen 

verran vähäisiä, että ne siirrettiin 

talousarvion käyttötalousosan menoihin. 

Määrärahavaraus oli talousarvion 

investointiosassa. 

 

 Teknisen toimen talousarvion käyttötalouden ja 

investointiosan toteutuminen 31.12.2014 ovat 

pöytäkirjan liitteenä 2. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 

talousarvion toteutumisen 31.12.2014 mennessä 

tiedoksi käyttötalousmenot 109% ja tulot 105%. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUTOKSIA TALOUSARVIOON 2015/VÄLIAIKAISET TILAT ENSIHOIDOLLE 

 

 

Tekla § 6 

Toim.hoit.  Reisjärven ensihoito siirtyi vuoden alusta 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 

peruspalvelukuntayhtymä Kiurulle ja kunta sai 

ohjeet ensihoitotilojen järjestämiseen. 

 

 Väliaikaiset tilat ensihoidolle osoitettiin 

Maitoahon teollisuushallista 

Toivontieltä 197 m2 kahdelle ambulanssille ja 

tilaelementtirakenteiset toimisto-, sosiaali- 

ja päivystystilat vuokrattiin Cramo Oy:ltä. 

 Konttirakennus on 112 m2 ja se sijoitettiin 

Maitoaho teollisuushallin tontille 

ambulanssitilojen viereen. 

 

 Ensihoitotilojen asennustöiden kustannukset 

Cramo Oy:lle 6500 eur. Kunnan teettämät 

perustamis-, rakentamis- ja muutostyö sekä 

kaluston hankinta olivat yhteensä 15 800 eur.   

 

 Vuokra Cramo Oy:lle on 1736 eur/kk.  

 Vuokratilojen yllä-,kunnossapito- sekä 

siivouskustannukset ovat 4,80 eur/m2 ja hallin 

osalta 3,00 eur/m2. 

 

Tekn.joht Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää 

kunnanhallitukselle, että kiinteistötoimeen 

kustannuspaikalle 8291 osoitetaan vuoden 2015 

talousarvioon määrärahaa 56 600 eur ensihoidon 

tilajärjestelyihin. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KAUKOLÄMPÖVERKOSTON MUUTOKSET 2015 

 

 

Tekla § 7 

Tekn.joht.  Reisjärven kaukolämpöverkon rakentaminen on 

aloitettu 1980-luvun alussa. Alkuvuosina 

kaukolämpöverkostoa rakennettiin kolmessa 

erillisessä verkosto-osassa. Verkosto-osien 

yhdistäminen tapahtui 1980-luvun puolessa 

välissä. Tuolloin rakennettiin yhdysjohdot 

teollisuusalueen, keskustan ja koulukeskus-

alueiden välille. Kaukolämpöverkkoon 

liitettiin 2000-luvun alkupuolella muutamia 

isoja kiinteistöjä. Verkostoa laajennettiin 

merkittävästi liittämällä Niemenkartanon koulu 

ja Rantaniemen kiinteistöt laitoksen 

asiakkaiksi. Teollisuusalueella merkittävin 

liittyjä oli Elecster Oyj. 

Kaukolämpöverkon laskennallinen ikä on noin 30 

vuotta. Reisjärven kaukolämpöverkkoa on 

uusittu vaiheittain vanhimmasta päästä ja 

asiakasmäärän kasvun painopistesuunnissa. 

Vanhan meijerin ja Kisatien koulun välinen 

verkosto-osa on kolmekymmentä vuotta vanha ja 

mitoitettu sen aikaista tiedossa ollutta 

kapasiteettitarvetta varten. Niemenkartanon ja 

Rantaniemen kiinteistöjen liittymisen jälkeen 

verkosto-osa on virtausteknisesti ahdas ja 

vanhinta runkoverkon osaa. Runkoverkkoa on 

aiemmin suunniteltu uusittavan vaiheittain. 

Kisatien koulun uudisrakennushankkeen vuoksi 

on tarve ja tarkoituksenmukaista uusia ko. 

verkosto-osa yhdellä kertaa. 

 

Teknisessä toimistossa on valmisteltu vanhan 

meijerin – Kisatien koulun verkosto-osan 

uusimista ja suurentamista vastaamaan pitkän 

tähtäyksen tarvetta. Tavoitteena on saada 

runkoverkosto-osa uusittua ennen Kisatien 

koulun rakentamisen alkua. 

 

Verkosto-osan uusimista varten hankittiin 

pääosa putkistotarvikkeista vuoden 2014 

lopulla.  
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KAUKOLÄMPÖVERKOSTON MUUTOKSET 2015 (jatkoa) 

 

Koko verkosto-osan uusimistyöstä pyydettiin 

tarjoukset urakoitsijoilta ”avaimet käteen” 

periaatteella siten, että työ valmistuisi 

kesäkuun puoleen väliin mennessä. Tarjouksen 

työurakasta jätti neljä tarjoajaa. Tarjousten 

yhdistelmä on liitteenä. Urakoitsijat 

ilmoittivat tarjouspyynnön mukaisesti olevansa 

valmiita tekemään tarjouksen mukaisilla 

yksikköhinnoilla kuluvan vuoden aikana muutkin 

kaukolämpöverkoston muutos- ja laajennustyöt. 

 

Kaikki tarjoushinnat olivat korkeampia kuin 

julkisen käyttöomaisuuden kohtaan varattu 

kaukolämpöverkoston rakentamisen määräraha. 

Kuluvana vuonna tulee lisäksi toteutettavaksi 

S-Marketin uudisrakennuksen liittäminen 

kaukolämpöön ja Kisatien koulun rakentamisen 

käynnistyessä uuden koulurakennuksen 

sijoituspaikan edellyttämät verkostomuutokset. 

Näiden kummankaan rakennushankkeen 

käynnistymisestä eikä niiden edellyttämistä 

muutostarpeista ollut tarkempaa tietoa kuluvan 

vuoden talousarvion valmistelussa. 

Mikäli kaikki talousarvion investointiosan 

muut julkisen käyttöomaisuuden hankkeet 

toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, 

määrärahat eivät tule riittämään kaikkiin 

kaukolämpöverkon rakentamistarpeisiin. 

Tekninen lautakunta varautuu tarvittaessa 

tekemään lisämäärärahaesityksen talousarvion 

investointiosan kohtaan julkinen 

käyttöomaisuus. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 

käynnistää kaukolämmön runkoverkoston 

uusimisen välille vanha meijeri – Kisatien 

koulu ja valitsee työn suorittajaksi 

edullisimman tarjouksen antaneen Oiva Tulppo 

Ky:n. Tekninen lautakunta päättää teettää 

urakoitsijalla kuluvan vuoden aikana 

tarvittavat kaukolämpöverkoston muutos- ja 

laajennustyöt tarjouksen mukaisilla 

yksikköhinnoilla. Liite 3. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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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 § 8 Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi 

yksimielisesti tiejaoston esityksen. 
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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.  
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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. 
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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. 
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INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TYÖ-OHJELMA 

VUODELLE 2015 

 

Tekla §  10 

Toim.hoit. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 

rakentamisohjelman vuosille 2015-2017. 

 Teknisessä toimistossa on valmisteltu 

investointiosan käyttösuunnitelma/työ-ohjelma 

vuodelle 2015 apuna käyttäen vuoden 2015 

rakentamisohjelmaa. Liite 5. 

 Investoinnit yhteensä 3 870 000 eur. 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy 

käyttösuunnitelman ja työ-ohjelman vuodelle 

2015. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET TYÖSOPIMUKSET  

 

 

Tekla § 11  Teknisen johtajan allekirjoittamat 

työsopimukset: 

 

 Hietala-Niemi Tarja, siivooja 7.1.2015 –  

 31.5.2016 (tekla 27.11.2014 § 35) 

 

 Luomanen Kalle, kalustonhoitaja 1.1.-31.3.2015  

 (palkattoman työloman sijainen) 

 

 Maliniemi Mika, alueiden kunnossapito 1.1. – 

 14.11.2015 (palkkatuki) 

 

 Purola Anu, esikoulun siivous- ja keittiötyöt 

 Petäjähovi 2 h/pv 7.1. -31.5.2015  

 

 Honkaperä Anu, keittäjä terv.keskuksen keittiö 

 1.1.-31.12.2015 ( tekla 3.9.2013 § 38) 

 

  Leppälä Paula, keittäjä terv.keskuksen keittiö 

2.3.-30.4.2015 talvilomien sijainen 

 

 

 Toimistonhoitajan allekirjoittamat 

työsopimukset: 

 

 Suontakanen Kirsti, Leppälahden koulun 

siivous- ja keittiötyöt 12.1. -25.1.2015 

 ja 2.2.2015 (työloman sijainen) 

 

 Kesänen Sisko, Kisatien koulun keittäjän 

vuosiloman sijainen 2.-3.2.2015 ja 23.3.-

4.4.2015. 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET  TYÖSOPIMUKSET (jatkoa) 

 

 

Puurula Marjaana, Kalajan koulun ja kirjaston 

siivoojan sijainen 2 - 3.2.2015, neuvolan ja 

toimintakeskuksen siivoojan sijainen 9 -

15.2.2015, Leppälahden koulun keittiö- ja 

siivoustyöntekijän sijaisuus 23.2. - 1.3.2015 

ja kunnan eri kiinteistöjen siivoukset 

talvilomaviikolla 2-8.3.2015 sekä päiväkodin  

keittäjä-siivoojan työloman sijaisuus 9 -

15.3.2015. 

 

 

Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy 

saapuneet työsopimukset. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

Tekla § 12 Tekniselle lautakunnalle saapuneet 

ilmoitusasiat: 

 

 Ely-keskuksen lausuntopyyntö 13.1.2015 

ehdotuksesta tulvariskien hallinta-

suunnitelmaksi. 

 

 Pohjois-Pohjanmaan liiton kysely sosiaali- ja 

terveyspalveluiden toimitiloista. 

 

 Metsäliitto Osuuskunnan tilitapahtumat 2014. 

 

 HevosAgro II hanke; Hevoset ja kunta- 

rajapintoja kirja saatavana luettavaksi 

neuvonnasta. 

 

 Reisjärven kunta-KONE Hissit yhteistyösopimus 

 11.12.2014. 

 

 Pohjois-Pohjanmaan Hiljaiset alueet julkaisu. 

 

 Reisjärven kunnan kommentit virkistysverkko-

selvitykseen pohjois-pohjanmaa.fi. 

 

 PPKY Selänteen kuntayhtymäjohtaja Johanna 

Kiiskilän viranhaltijapäätös 28.11.2014 

         Miratel-hoitajakutsujärjestelmän päivitys,  

         huolto ja tarvittava korjaus Ascom Miratel  

         Oy:ltä. 

 

         Kunnanhallituksen ote 9.12.2014 § 109 

         Reisjärven kunnan ja Tommi Puurulan ja Niina  

         Honkaperän välisen kiinteistökaupan purkaminen 

 

         Työterveyshuollon palaute Leppälahden koulun  

         oirekyselystä 20.1.2015. 
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ILMOITUSASIAT (jatkuu) 

 

 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksiä: 

 

 Maanvuokrasopimukset 

 15.12.2014 § 51  

 Peltojen vuokraus Uusikoivulan ja Jokipalstan 

 tiloista  Savolan Jarkolle. 

 

  15.12.2014 § 48 

Peltojen vuokraus Uusikoivulan tilasta 

Haapalehdon Maatalousyhtymälle. 

 

15.12.2014 § 49 

Peltojen vuokraus Kivipellon tilasta Minna 

Helmiselle. 

 

15.12.2014 § 50 

Peltojen vuokraus Niemen, Rantaniemen ja 

Niemenlisän tiloista Jarkko Paalavuolle. 

 

19.12.2014 § 52 

Peltojen vuokraus Kalajanniskan tilasta Pentti 

Salonpäälle. 

 

 

Tiedoksi Reisjärven kunnan ja PPKY Selänteen 

välinen puhdistuspalvelusopimus vuodelle 2015. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Imoitusasiat merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 


