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sivu 107
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________________________________________________________________________________
70 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
sivu 108
Tekninen lautakunta
18.12.2018
________________________________________________________________________________
71 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riku Vallila ja Petri Ihanamäki.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Petri Ihanamäki.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
sivu 109
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________________________________________________________________________________
72 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan kaavateiden sekä muihin mahdollisiin kunnan kohteisiin tarvittavista sora- aineksista toimitettuna. Nykyisten soratoimitusten kausi päättyy 31.12.2018.
Sopimuksiin ei sisältynyt optiomahdollisuutta.
Tarjouspyyntöilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu – lehdessä sekä
kunnan kotisivuilla. Tarjousten viimeinen jättöaika on 13.12.2018 klo
12.00 mennessä.
Avatuista tarjouksista laadittiin avaamispöytäkirja ja yhdistelmälista.
Avaamispöytäkirja ja yhdistelmälista liitteenä, liite 72.1, joka jaetaan
kokouksessa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta käsittelee saapuneet tarjoukset.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi hinnaltaan edullisimmat soramurskeet ja
kalliomurskeet kaava-alueen teille ja muihin kohteisiin oheisena olevan
yhdistelmälistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
sivu 110
Tekninen lautakunta
18.12.2018
________________________________________________________________________________
KH 10.12.2018 § 275
73 § HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

KH 10.12.2018 § 275

Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään
tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista.
Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kunnat tarkistavat
ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesiriskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei
syystä tai toisesta ole tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Jämijärven kunnanhallitus on käsitellyt alustavan arvioinnin hulevesitulvariskeistä 23.1.2012 / § 34.
Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä
ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli
kunnat nimeävät merkittäviä hulevesiriskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2018 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnan
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusijajärjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi kuvaus toiminnasta tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Toiminnassa on otettava soveltuvin osin huomioon hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Mahdollisessa hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään
erikseen. Ely-keskus antaa kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyöhön.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta tarkastaa vuonna 2012 tehdyn alustavan arvioinnin
hulevesiriskeistä ja nimeää sen ja mahdollisen uuden tiedon pohjalta
mahdolliset merkittävät tulvariskialueet vaara- ja riskikarttoineen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Tekninen lautakunta
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Tekn.ltk 18.12.2018 § 73 Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta tulivat
voimaan kesällä 2010. Lain mukaan kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta. Kunnan on tehtävä hulevesitulvariskien
alustava arviointi ja tällä perusteella nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnassa ole tällaisia alueita.
Ensimmäisen kerran arviointi tuli tehdä vuonna 2011. Tehdyt arviot tulee tarkastaa ja kunnan tulee tehdä päätös sekä toimittaa tieto päätöksestä
ELY-keskukselle 22.12.2018 mennessä. Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä
tai toisesta ole aikanaan tehty.
Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät
tulva riskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä
hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta
tietoa. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on
niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja
tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä. Arviointiprosessi toistuu kuuden vuoden välein, jotta hulevesitulvariskien hallinnassa
hyödynnettäisiin tuoreinta saatavilla olevaa tietoa ja hallinta olisi mahdollisimman tehokasta.
Hulevesitulvalla tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle
tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Taajaan
rakennetulla alueella tarkoitetaan esimerkiksi asemakaavoitettuja alueita,
suunnittelutarvealueita sekä muita erillisiä tiiviin rakentamisen asutusalueita. Hulevesitulvat ovat yleensä nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja
melko paikallisia. Hulevesitulvien alustavassa arvioinnissa otetaan huomioon rankkasateista aiheutuvat tulvat rakenne-tuilla alueilla sekä vesistöä pienempien uomien (noro, oja, alle 10 km² valuma-alue) tulviminen.
Jämijärven kunta on vuoden 2018 arvioinnissaan katsonut, ettei kunnan
alueella ole merkittävää hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteiksi nimettäviä alueita. Edellinen arviointi tehty 16.01.2012
(KH 23.1.2012 34§), jossa myöskään ei ole esitetty merkittävää hulevePöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
sivu 112
Tekninen lautakunta
18.12.2018
________________________________________________________________________________
situlvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdotettu nimettäväksi.
Vuoden 2012 jälkeen Jämijärvellä ei teknisen osaston tietojen mukaan
ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulva-riskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä
kannalta katsoen vahingollisia seurauksia.
Jämijärven maankäyttö ei ole muuttunut merkittävästi edellisen arvioinnin jälkeen. Mahdollisten tulevaisuuden hulevesitulvien riskien arvioinnin helpottamiseksi on SYKE kehittänyt alustavan ja suuntaa antavan
hulevesitulvakartan pintavaluntamallilla kaikille Suomen taaja-maalueille/asemakaavoitetuille alueille. Sen perusteella Jämijärven kunnan
alueella ei ole hulevesitulvan riskiä.
Kokouksessa oheismateriaalina; Muistio Hulevesitulvariskien alustava
arviointi 2 kierros 11012018
Liite 73.1 Hulevesitulvariskien alustava arviointi 2 2018.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että edellä esitetyn perusteella Jämijärven
kunnan alueella ei katsota olevan merkittävää hulevesitulvariskiä eikä
merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdoteta nimettäväksi. Tekninen
lautakunta asettaa tämän alustavan arvioinnin nähtäville maankäyttö- ja
rakennuslain kaavoitusmenettelyä ohjaavien pykälien mukaisesti.
Päätös toimitetaan ELY-keskukselle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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74 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON JA PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA
VUODELLE 2019

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2019
Jätevedenpuhdistamon tarkkailu

2.790 €

Purkuvesistön tarkkailu

4.290 €

YHTEENSÄ:

7.080 € + alv 24%

Tarjoushinta on sama kuin tarjous vuodelle 2018.

Esityslistan liitteenä 74.1 tarjous, saapunut 22.11.2018

Päätösehdotus:

Hyväksytään tarjous.

Päätös:

Hyväksyttiin tarjous esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
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75 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

KVVY ry:
- Kertaraportti (4/2018) 28.11.2018
- Testausseloste 3.12.2018 (kuivattu liete)

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
sivu 115
Tekninen lautakunta
18.12.2018
________________________________________________________________________________
76 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Vs.rakennuspäällikkö kertoi aggregaattien tilanteesta.
Varavoimakoneiden toimintavalmiuden takaamiseksi hankitaan liitos- ja
jatkojohtoja sekä pistotulppia tälle vuodelle varatusta investointimäärärahasta. Hankintojen kustannusarvio n. 2500 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimet

Lautakunta

Kh

Kv

