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Aika:

30.4.2013 klo 10.00 – 12.10

Paikka:

Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Läsnä:

Hannu-Pekka Kivistö
Jari Isohella
Markku Rintamäki
Matti Hiipakka
Maarit Berghäll
Seppo Kangas
Harri Mäkiranta
Jutta Lillberg-Puskala
Hannu Martikkala
Juhani Eilola
Sakari Männistö
Markku Kujanpää
Pekka Mikkonen

Poissa:

-

Jalasjärvi, puheenjohtaja
Kurikka, 1. varapj
Seinäjoki, 2. varapj
Kurikka
Kurikka
Kurikka
Jalasjärvi
Jalasjärvi
KTN, Seinäjoki
KTN, Kurikka
JHL, Jalasjärvi
Seinäjoki, sihteeri
tekninen sihteeri

11
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Siht. päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö toivotti osanottajat tervetulleiksi,
todettiin läsnäolijat sekä todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

12
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Työryhmän edellisestä kokouksesta laadittu pöytäkirja on jaettu työryhmän jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 17.4.2013 ja se on
myös nähtävänä kokouksessa. Pöytäkirjan kohtaan 6 liitettäväksi
päätetyt asiakirjat on lähetetty vastaavasti sähköpostilla täydennysten ja korjausten jälkeen 19.4.2013 ja myös ne ovat nähtävänä kokouksessa.
Pöytäkirjan osalta on jakelun jälkeen todettu täsmennyksenä, että
Jalasjärven vesihuoltolaitoksen toimintamuoto on "Kunnan laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos", ei liikelaitos.
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Edelleen liitteitten osalta on todettu, että myös Kurikan kohtaan tulee
mittauspuolen osalta täydentää Seinäjoen tavoin maininta ”- Maastomittauspuolella 3D Win – ohjelmisto”.
Hallintoa koskevan liitteen osalta todetaan, että toisin kuin tekstistä
ilmenee, yksityistiejaostossa ja tonttituotantotyöryhmässä toimivat
tapahtuneen muutoksen jälkeen sihteereinä eri toimistosihteerit.

Siht. päätösehdotus:

Työryhmä merkitsee tiedoksi teknisen toimen selvitysryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan osalta edellä todetun täsmennyksen sekä pöytäkirjan liitteisiin tehdyt tarkistukset.
Työryhmä hyväksyy ensimmäisestä kokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13
Esityslistakäytäntö, tiedottaminen ja kustannusten jako
Teknisen toimen työryhmän kaikilla jäsenillä ja varajäsenillä on käytettävissään sähköpostiyhteys. Ensimmäisen kokouksen asialista on
jaettu jäsenille sähköpostitse. Tarkastamaton pöytäkirja on jaettu
samoin sähköpostitse, eikä asiassa noudatetusta menettelystä ole
ilmennyt ongelmia tai moitteita.
Selvitystoimikunta huolehtii kuntarakennevalmisteluun liittyvästä tiedottamisesta. Työryhmän pöytäkirjat ovat luettavissa kuntien kotisivuilta. Työryhmän työn etenemisestä voi tiedottaa myös työryhmän puheenjohtaja tai sihteeri.
Myös teknisen toimen työryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirja on luettavissa ainakin Seinäjoen kaupungin kotisivuilta.
Hallinto-, henkilöstö- ja taloustyöryhmä on kokouksessaan 4.4. käsitellyt myös kustannusten jakoa merkiten, että selvitystoimikunnalle
tullaan esittämään, että kukin kuntarakenneselvityksessä oleva kunta vastaa omien edustajiensa osalta kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja mahdollisista muista kustannuksista.
Siht. päätösehdotus:

Työryhmä merkitsee tiedoksi ja osaltaan hyväksyy edellä todetun
esityslistojen sähköisen toimittamisen ja pöytäkirjojen julkaisemisen
sekä tiedottamismenettelyn.
Työryhmä merkitsee tiedoksi esityksen kustannusten jaosta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Selvitystoimikunnan huhtikuun kokous
Saadun tiedon mukaan kuntarakenneselvitystoimikunta ei pidä kokousta, joka aikaisemmin oli päätetty pidettäväksi 25.4.2013. Seuraavaksi kokousajaksi on päätetty 16.5.2013.
Siirto huomioon ottaen ei teknisen toimen työryhmälle ole esitettävissä selvitystoimikunnan päätöksiä tai tarkentavia ohjeita.
Siht. päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

15
Jatkovalmistelu teknisen toimen hallinnon osalta
Selvitystyötä jatkettaessa on teknisen toimen hallinnon osalta laadittu luonnosteksti, joka on laitettu jakeluun asianomaisille viranhaltijoille sähköpostilla 25.4. Tekstissä on pyritty vertailemaan lähinnä erilaisia vaihtoehtoja nykyiseen verrattuna, eikä nykytilannetta ole erityisesti vaihtoehtoluettelossa analysoitu hyötyjen tai haittojen kannalta. Vaihtoehtoisina yhteistoiminnan muotoina vertailussa ovat yksittäisten tehtävien hoito sopimusperusteisesti, kuntien yhteinen tekninen toimi ja kuntien yhdistyminen. Teksti jaetaan esityslistan liitteenä.
Esityslistan lähettämiseen mennessä ei ole ilmoitettu korjauksista tai
muutoksista valmistelutekstiin, mutta korjaukset esitellään teknisen
toimen työryhmän kokouksessa.

Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen jatkotyöskentelyn pohjaksi teknisen toimen hallinnon osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että suoritettujen jatkovalmistelujen
osalta saatuja valmisteluja ei liitetä tämän kokouksen pöytäkirjaan,
vaan valmistellun pohjalta jatketaan täydentäen johtopäätösvaiheeseen, jolloin täydennetyt valmistelut liitetään seuraavan kokouksen
pöytäkirjaan.
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Jatkovalmistelu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta on laadittu taulukko, jossa on vertailtu rinnakkain kolmea vaihtoehtoa: ”omat kunnat”, ”yhteistyö” ja ”liitos”.
Tarkastelu on tehty jaottelulla, jossa erikseen on huomioitu ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta loma-ajat, lupa-asiat, valvonta, toimi- ja palvelupisteet, organisaatio, lautakunnat, käytettävät
ohjelmistot sekä hankkeet. Tarkasteluun sisältyy myös luettelomuodossa ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulevaisuuden
haasteita.
Selvitys tämän hetkisessä muodossaan jaetaan teknisen toimen
työryhmälle esityslistan liitteenä.
Siht. päätösehdotus:

Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen jatkotyöskentelyn pohjaksi teknisen toimen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että edelleen suoritettavassa jatkovalmistelussa laaditaan
muitten alatyöryhmien tavoin tekstiosio ja nyt esitelty vertailutaulukko lisätään sen liitteeksi.

17
Muitten valmistelutyöryhmien jatkovalmistelut / kunnallistekniikka
Valmistelua on jatkettu myös teknisen hallinnon muitten toimialojen
osalta. Materiaalia ei kiireisen aikataulun vuoksi ole kuitenkaan tässä vaiheessa jaettavissa. Esityslistaa pyritään kuitenkin täydentämään vielä ennen kokousta.
Siht. päätösehdotus:

Työryhmä päättää teknisen toimen muitten toimialojen osalta jatkovalmistelusta erikseen tehtävän tarkemman ehdotuksen pohjalta.

Käsittely:

Merkittiin, että kunnallistekniikan toimialan jatkovalmistelu on jaettu
teknisen toimen työryhmälle sähköpostilla erikseen esityslistan jälkeen 29.04.

Siht. päätösehdotus kokouksessa:
Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen jatkotyöskentelyn pohjaksi teknisen toimen kunnallistekniikan osalta.
Päätös:
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Muitten valmistelutyöryhmien jatkovalmistelut / kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu sekä kiinteistö- ja mittauspalvelut
Käsittely:

Merkittiin, että myös kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun sekä
kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta toimialan jatkovalmistelu on
jaettu teknisen toimen työryhmälle sähköpostilla erikseen esityslistan jälkeen 29.04.

Siht. päätösehdotus kokouksessa:
Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelun sekä hyväksyy sen kokouksessa mahdollisesti esitettävine tarkistuksineen
edelleen jatkotyöskentelyn pohjaksi teknisen toimen kaavoituksen ja
kaupunkisuunnittelun sekä kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19
Muitten valmistelutyöryhmien jatkovalmistelut / tilapalvelut
Käsittely:

Merkittiin, että myös tilapalvelujen toimialan osalta jatkovalmistelua
on suoritettu, mutta työn alla oleva teksti ei ole vielä edennyt teknisen toimen työryhmälle jakokelpoiseen valmiuteen.

Siht. päätösehdotus kokouksessa:
Teknisen toimen työryhmä merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen
tilapalvelujen osalta sekä toteaa, että siltä osin jatkovalmistelu esitellään työryhmälle seuraavassa kokouksessa
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20
Muut mahdolliset asiat
Työryhmä keskusteli vesihuollon järjestämisestä sekä vesihuoltoon
liittyvistä asioista kuten liittymämaksuista todeten, että vaikka vesihuolto on työryhmälle rajatun tehtäväalueen ulkopuolella eikä kuulu
teknisen toimen työryhmän aiheisiin, asiasta voidaan keskustella
myös tässä työryhmässä.
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Todettiin mm., että Kurikka tukee jätevesiliittymisiä osuuskuntien
kautta. Talokohtaiset tai muutaman talon yhteiset pumppaamot toimivat yleensä osana osuuskuntaa, joskin talon omin sähköin. Myös
pienpuhdistamoja on tuettu vähäisemmin osuuksin.
Jalasjärvellä viemäriverkostoa on rakennettu viimeksi Hirvijärven
suuntaan. Harvaan asutun alueen asutuksen mahdollisesti vähetessä edelleen koetaan uhkaksi rakennetun verkoston jäänti tyhjäksi,
ilman käyttöä.
Seinäjoella korkeaksi koetut liittymämaksut perustuvat tehtyihin selvityksiin ja laskelmiin kustannuksista. Liittymämaksu ilman kaupungin tukea muodostuisi laskelmien mukaan vielä huomattavasti korkeammaksi.
Jalasjärven ja Kurikan kesken on käyty keskustelua Jalasjärven jätevesien mahdollisesta ohjaamisesta Kurikan puhdistamoon. Tällä
hetkellä Jalasjärven osalta kuitenkin oma puhdistamo toimii ongelmitta ja luvat ovat kunnossa. Ajankohtaista Jalasjärvellä on vesihuoltopäällikön viran täyttäminen.
Keskusteltiin edelleen puhtaus- ja ruokahuoltopalveluista, jotka Seinäjoen kaupungin organisaatiossa eivät toimi tekniikkakeskuksen
puitteissa.
Keskusteltiin tiedonkulusta ja pientyöryhmien/alatyöryhmien työn organisoinnista.
Keskusteltiin seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi vesihuoltoasioista käyty keskustelu.
Päätettiin, että laaditaan muitten alatyöryhmien mukaisen mallin
mukaan myös puhtaus- ja ruokahuoltopalvelujen toimialaa koskeva
selvitys siten, että toimialan puuttuessa Seinäjoen tekniikkakeskuksesta valmistelun suorittavat Jalasjärvi ja erityisesti Kurikka.
Teknisen toimen työryhmän osalta tiedotus alatyöryhmiin järjestään
Seinäjoen tulosaluejohtajien kautta, joiden tulee huolehtia tiedotuksesta eteenpäin. Pientyöryhmien on myös syytä organisoida toimintaansa nimeten kullekin alatyöryhmälle puheenjohtaja tai vastaava.
Tarkistettiin seuraavan kokouksen 18.6.2013 alkamisajankohdaksi
klo 9.30 ja merkittiin tiedoksi, että paikka Kurikassa on Linjatie 55
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Hannu-Pekka Kivistö kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Hannu-Pekka Kivistö
puheenjohtaja

Markku Kujanpää
sihteeri

Pekka Mikkonen
tekninen sihteeri
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