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11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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12 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Niemi Nina ja Pihlajamäki Anja-Riitta. 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niemi Nina ja Pihlajamäki Reijo. 
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13 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

 

Vt. teknisen johtajan päätösehdotus:  

 

Tekninen lautakunta hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan ja asettaa 

sen julkisesti nähtäville. 

 

 

Päätös:  

Tekninen lautakunta hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan ja päätti 

asettaa sen julkisesti nähtäville. 
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14 § YKSITYISTIEAVUSTUKSET  

Jämijärven kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraista avustusta nk. ”pik-

kuteille”. Talousarviossa pikkuteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen 

on varattu 3500 euron määräraha.  

Avustusta voivat hakea sellaiset yksityiset tiet, joiden vaikutuspiirissä on 

vakituista asutusta ja jotka eivät ole kunnan hoitosopimuksen piirissä. Avus-

tusta voi hakea tielle, jonka pituus on vähintään 300 metriä. Avustettavan 

tien pituudesta vähennetään omavastuuosuus seuraavasti: 

50m / vakituinen asunto, 250m / loma-asunto. 

Avustusta ei myönnetä pelkästään loma- ja vapaa-ajanasunnoille johtaville 

teille eikä metsäautoteille. Avustusta maksetaan vuoden 2021 kuittien perus-

teella.  

Avustusten hakemisesta on ilmoitettu ja annettu ohjeet Jämijärven kunnan 

kotisivuilla 30.3., Kankaanpään Seudussa 4.4. ja 8.4. jaetussa kuntatiedot-

teessa. Avustushakemuksien viimeiseksi toimituspäiväksi ilmoitettiin 

29.4.2022. 

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä yhdeksän hakemusta kunnossapidon 

avustuksiin sekä yksi hakemus peruskorjausavustuksiin.  

Euromääräisten avustusten laskentaperusteena on käytetty avustussummaa 

733€/km, joka on keskimäärin sama euromäärä, jolla kunta hoitaa tällä het-

kellä niitä yksityisteitä, joilla on kunnan kanssa voimassaoleva hoitosopi-

mus.  

Ehdotus avustuksista oheismateriaalina lautakunnalle. 

Valmistelija: Vt. tekninen johtaja Marianne Ojala 

  

Vt. teknisen johtajan päätösehdotus:  

 

Tekninen lautakunta hyväksyy avustukset ehdotuksen mukaisesti. Taulukko 

avustuksista liitetään pöytäkirjaan. 
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Päätös:  

Tekninen lautakunta tarkasteli avustusten myöntämisen perusteita ja totesi, 

että perusteita on ajantasaistettava.  

Lautakunta päätti perustaa yksityistietoimikunnan, joka kunnan toimihenki-

löiden kanssa määrittelee avustusten myöntämisen perusteet uusiksi. Toimi-

kuntaan lautakunta nimesi puheenjohtajat. Toimikunta kokoontuu syksyllä.  

Lautakunta päätti, että kunnossapitoavustuksia myönnetään jatkossa lähtö-

kohtaisesti kesäkunnossapitoon, jolla tien kuntoa pidetään yllä pitkällä täh-

täimellä. Talvikunnossapitoon avustusta ei myönnetä.  

Tekninen lautakunta tarkensi avustussummia ja päätti liittää korjatun taulu-

kon pöytäkirjaan.  

 

 

------- 

Pöytäkirjaote: avustuksia hakeneet 

 

Pöytäkirjamerkintä: esittelytekstiin tarkennettiin kokouksessa saapuneiden-

saapuneiden hakemusten määrä. 
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15 § KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN VAARINSALONTIELLE JA KUUSIAHTEEN-

TIELLE 

Katuvalaistus on osa kunnan ylläpitämää yhdyskuntatekniikkaa, jonka yllä-

pidolla parannetaan liikenneväylien ja asumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. 

Teknisen lautakunnan talousarviossa on yleisten alueiden tulosalueen tavoit-

teeksi vuodelle 2022 mainittu energiatehokkaiden valaisimien vaihto asteit-

tain, ja vuosien 2022-2024 strategiassa päämääränä on katuvalaistuksen ke-

hittäminen energiataloudellisemmaksi. 

Jämijärven keskustassa sijaitsevan Vaarinsalontien tonttikadun ja siltä poik-

keavan Kuusiahteentien katuvalaistus on tullut elinkaarensa päähän niin va-

laisinpylväiden kuin itse valaisintenkin osalta. Vaarinsalontiellä valaisimia 

on kuusi ja Kuusiahteentiellä kaksi kappaletta. 

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Marianne Ojala   

 

Vt. teknisen johtajan päätösehdotus:  

 

Tekninen lautakunta päättää asettaa tarjouspyynnön katuvalaistuksen uusi-

misesta Vaarinsalontiellä ja Kuusiahteentiellä julkisesti nähtäville kunnan 

kotisivuille sekä lähettää tarjouspyynnön erikseen lähialueen sähköurakoit-

sijoille. Tarjouspyyntö liitetään pöytäkirjaan. 

Tekninen lautakunta määrittää hankinnan valintaperusteeksi kokonaistalou-

dellisesti edullisimman tarjoushinnan.  

 

Päätös:  

Tekninen lautakunta päätti asettaa tarjouspyynnön katuvalaistuksen uusimi-

sesta Vaarinsalontiellä ja Kuusiahteentiellä julkisesti nähtäville kunnan koti-

sivuille sekä lähettää tarjouspyynnön erikseen lähialueen sähköurakoitsijoil-

le. Tarjouspyyntö liitetään pöytäkirjaan. 

Tekninen lautakunta päätti määrittää hankinnan valintaperusteeksi koko-

naistaloudellisesti edullisimman tarjoushinnan.  
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16 § POLTTOAINEEN HINNANNOUSUN VAIKUTUS TALVIKUNNOSSAPITOON 

Polttoaineen hinta on noussut vuoden 2022 keväällä nopeasti ja merkittäväs-

ti, mikä on aiheuttanut odottamatonta kustannusten nousua talvikunnossapi-

dosta vastaaville urakoitsijoille. Urakoitsijat ovat tiedustelleet mahdollisuut-

ta tarkistaa talvikunnossapidon kertakorvauksia kevään osalta.  

Tarjouskilpailuun osallistuessaan yrittäjän on otettava huomioon hinnanko-

rotukset urakka-aikana ja kannettava nk. yrittäjän riski asiassa. Keväällä ta-

pahtunut muutos polttoaineiden hinnoissa on kuitenkin ollut niin raju, että 

sen ennakoiminen ei ole ollut mahdollista tarjouskilpailuvaiheessa. Kerta-

korvausten hinnantarkistus on perusteltua.  

Teknisen toimen työntekijät valmistelevat keskustelun pohjaksi esityksen 

hinnantarkistuksen kustannusvaikutuksista, esitys toimitetaan oheismateri-

aalina lautakunnalle.  

Valmistelijat: suunnittelija Marko Sillanpää, vt. tekninen johtaja Marianne Ojala   

 

Vt. teknisen johtajan päätösehdotus:  

Tekninen lautakunta päättää korottaa talvikunnossapidon kertakorvauksia 

väliaikaisesti polttoaineiden äkillisen hinnannousun vuoksi. Tekninen lauta-

kunta päättää korotuksen määrän ja ajanjakson, jonka korotus on voimassa. 

Tekninen lautakunta tarkastelee tilannetta jälleen tulevana syksynä ennen 

seuravan talvikunnossapitokauden alkamista.  

  

Päätös:  

Tekninen lautakunta päätti myöntää talvikunnossapidon laskuihin kuuden 

prosentin väliaikaisen hinnankorotuksen kevään 2022 talvikunnossapitolas-

kuihin, joissa työ on tehty maalis- tai huhtikuussa.  

 

------- 

Pöytäkirjaote: talvikunnossapitoon osallistuneet urakoitsijat 
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17 § NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN OSALLISTUMINEN LAUTAKUNNAN KO-

KOUKSIIN  

Jämijärven nuorisovaltuusto on jättänyt kunnanvaltuustolle aloitteen, jossa 

ehdotetaan nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeutta tekniseen 

lautakuntaan. Jämijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2022 80 § 

päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta myöntää nuoriso-

valtuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden tekniseen lautakuntaan. 

Läsnäolo- ja puheoikeutta pidetään tärkeänä nuorten vaikutusmahdollisuuk-

sien edistämisessä.  

 

Vt. teknisen johtajan päätösehdotus:  

Tekninen lautakunta päättää myöntää nuorisovaltuuston edustajalle läsnä-

olo- ja puheoikeuden tekniseen lautakuntaan. Nuorisovaltuuston tulee nime-

tä joukostaan yksi jäsen, joka lautakunnan kokouksiin osallistuu, ja tuoda 

valinta teknisen lautakunnan tietoon.  

  

Päätös:  

Tekninen lautakunta päätti myöntää nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- 

ja puheoikeuden tekniseen lautakuntaan päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 

------- 

Pöytäkirjaote: nuorisovaltuusto, kunnanhallitus 
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18 § MUUT ASIAT 

1. Lautakunnalle tuotiin tiedoksi ajankohtaisia asioita; 

 Tekniseksi johtajaksi on valittu Mika Wallin, joka aloittaa 

virkatehtävien hoitamisen elokuussa.  

 Kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitajaksi on kunnanval-

tuuston päätöksellä valtittu edullisimman tarjouksen tehneen 

Jussi Alarodun yritys. 

 Keskuskoulun irtaimistoa myydään huutokaupalla. Puukäsi-

työluokan isoja koneita ja muuta isompaa kalustoa laitetaan 

myyntiin Huutokaupat.com –palvelun kautta 13.5. alkaen, 

myyntiaika päättyy 4.6. ja tavaroiden noutopäivä on keski-

viikkona 8.6. Myöhemmin kesällä koululla järjestetään erilli-

nen huutokauppa, jossa myydään pienempää irtaimistoa.  

2. Keskusteltiin Markunlahdentien ja Mutkalassa olevan tien routivista 

ja muuten ongelmallisista kohdista. Katujen ja teiden heikkoja kohtia 

pyritään väliaikaisesti korjaamaan tilanteiden mukaan esimerkiksi 

sorastamalla, mutta laajempia peruskorjauksia ei pystytä suoritta-

maan ilman erillistä suunnittelua ja talousarviota. 

3. Keskusteltiin jätehuollosta sekä kuntalaisten ja ohikulkijoiden käy-

tössä olevista Molok-säiliöistä. Lautakunta päätti poistaa levähdys-

alueella olevan jätesäiliön. Säiliön myyminen samassa pihapiirissä 

olevalle yrittäjälle on mahdollista.  

4. Lautakunnan kiinteistökatselmuksen toteuttamista suunniteltiin syk-

sylle, kun uusi tekninen johtaja on aloittanut tehtävissään.  

5. Ongelmallisten ja vaarallisten jätteiden keräystä ollaan järjestämäs-

sä, päivämäärää varmistuu lähitulevaisuudessa.  

6. Lautakunnalle tuotiin tiedoksi viemärilaitoksen ympäristöluvan uu-

simisen tilanne. Varsinais-Suomen ELY-keskus on arvioinut Jämi-

järven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ajanmukaisuutta lop-

puvuodesta 2021. Arvion perusteella on todettu, että ympäristölupa 

ei ole ajantasainen ja uutta lupaa on haettava 31.5.2022 mennessä. 

Lupahakemusta valmistellaan KVVY:n avustuksella ja hakemus lä-

hetetään velvoitetun aikataulun mukaisesti. 
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7. Vt. tekninen johtaja kertoi jätevedenpuhdistamon hoitamisen jatkos-

ta. Uuteen kiinteistönhoitosopimukseen ei kuulu jätevedenpuhdista-

mon hoitotoimet, ja tehtävien hoitaminen on järjestettävä 1.8. alka-

en. Ratkaisua on etsitty KVVY:n avustuksella. Asiaan liittyen on ol-

tu yhteydessä myös lähiseudun kuntiin, joissa vesihuollossa on niu-

kasti resurssia. 

Puhdistamon toiminnan varmistamiseksi on parhaana ratkaisuna lai-

toksen valvonnan, analysoinnin ja ohjauksen siirtäminen etäluetta-

vaksi sekä käytännön hoitotoimien järjestäminen paikallisesti. Järjes-

tely tarkoittaa uuden puhdistamonhoitajan palkkaamista ja koulutta-

mista. Puhdistamonhoitajan toimeen lisätään muita teknisen hallin-

nonalan kiinteistönhoidollisia toimia. On mahdollista, että puhdista-

monhoitajan työpanosta voitaisiin jatkossa myydä lähikuntiin. Asian 

nopean järjestämisen vuoksi puhdistamonhoitajan työllistämisjärjes-

telyt aloitetaan nopealla aikataululla.   

8. Lautakunnalle tuotiin tiedoksi palautekanavan ja muiden yhteyksien 

kautta tulleita palautteita, jotka koskevat kunnan yleisiä alueita ja 

liikennettä. Merkittiin tiedoksi. 

 

Kokous päättyi 20:15 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Pykälät: 13, 14, 16, 17, 18.3  

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-

tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan 

viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 

tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kulut-

tua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja 

on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mu-

kaisesti 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-

nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-

vänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on tekninen lautakunta. 

 

Kirjaamon yhteystiedot: 

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi    

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi  

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  

 

Kirjaamon aukioloajat: 

ma  klo 8.00 – 16.00 

ti-to  klo 8.00 – 15.30 

pe  klo 8.00 – 14.00 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-

timuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoi-
te ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 

kirjaamosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 
Pykälät: 11, 12, 15, 18.1, 18.2, 18.4 - 18.8 

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai 

täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §) 


