
Tiedote teknisen lautakunnan  11.2.2020 pidetystä kokouksesta 

§ 1 KUTSU TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEEN 

Tekninen lautakunta päätti, että kokouskutsut ja esityslistat lähetetään kokoukseen osallistujille 

ensisijaisesti sähköpostitse jokaisen jäsenen luottamushenkilösähköpostiosoitteeseen viimeistään 

kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.  

Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää ei-julkista kokousaineistoa myös maapostina. 

Kokoukseen osallistuvat henkilöt voivat hakea paperimuotoisen esityslistan käyttöönsä kaupungin 

kirjaamosta. 

Esityslistojen jakaminen voidaan tehdä myös luottamushenkilöportaalin kautta, kun portaali on 

otettu käyttöön.  

Kiireellisissä tapauksissa voidaan kokous kutsua koolle pelkällä kutsulla asialistoineen joko postitse 

tai sähköpostitse. 

 

Lisäksi päätettiin, että teknisen lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkiset pykälät sekä 

pöytäkirjojen julkiset liitteet julkaistaan Ähtärin kaupungin kotisivuilla. 

 

Kokousten esityslistat lähetetään vuonna 2020 sähköpostitse Viiskunnalle, Suomenselän Sanomille 

ja Ähtärinjärven Uutisnuotalle, Ilkka-Pohjalainen -lehdelle, Keskisuomalaiselle ja Yleisradiolle. 

 

§ 2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN NIMEÄMINEN 

 

Tekninen lautakunta nimesi vuoden 2020 kokouksiin esittelijäksi toimialajohtajan.  

Esittelijän sijaiseksi nimetään rakennustarkastaja. 

§ 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN 

Tekninen lautakunta nimeää vuoden 2020 kokouksiin sihteeriksi ympäristönsuojelusihteeri Minna 

Hakalan ja varalle Tea-Hanna Leinon. 

 

§ 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA PÄÄTÖSTEN ILMOITTAMINEN 

KAUPUNGINHALLITUKSELLE 

 

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla valittua 

läsnäolevaa pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavana kolmantena arkipäivänä. 

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan tekemistä ottokelpoisista päätöksistä ilmoitetaan 

kaupunginhallitukselle toimittamalla sille määräajan kuluessa jäljennös kokouksen pöytäkirjasta. 

 

§ 5 ESITYSLISTAN JA PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ 

 

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin 

verkkosivuilla. 

Tekninen lautakunta päätti, että pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi kuntalain 140 §:n mukaisesti 

Ähtärin kaupungin kotisivuille muutoksenhakuajaksi. 

  



§ 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT 2020 

 

Teknisen lautakunnan päätti kokouspäiviksi vuonna 2020 ovat seuraavat: 

 

Kevätkausi 11.helmikuuta, 10. maaliskuuta, 14 huhtikuuta, 12 toukokuuta ja 9. kesäkuuta. 

Heinäkuussa kokousta ei pidetä. 

Syyskausi 

11. elokuuta, 8. syyskuuta, 13. lokakuuta, 10. marraskuuta ja 8. joulukuuta.  

 

Edellä mainittujen kokouspäivien lisäksi tekninen lautakunta voi pitää lisäkokouksia, mikäli jokin 

asia kiireellisen käsittelemisen vuoksi sitä edellyttää. 

 

§ 7 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAN TARVIKEHANKINNAT SEKÄ 

TOSITTEIDEN VASTAANOTTAJIEN JA HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN 

 

Tekninen lautakunta päätti, että hankinnoissa noudatetaan Ähtärin kaupungin hankintaohjetta (Kvalt 

12.11.2018 § 86) 

Vastaanottajina toimivat: 

kiinteistöpäällikkö, siivoustyönjohtaja, rakennustarkastaja, rakennuttajainsinööri, 

maankäyttöinsinööri, ympäristönsuojelusihteeri, ruokapalvelu- kehittämispäällikkö, 

maaseutusihteeri, liikuntakoordinaattori, kukin omalla alallaan ja työnjohtajat. 

 

Tekninen lautakunta päätti, että menotositteet hyväksyy toimialajohtaja ja hänen estyneenä ollessa 

hänelle määrätty varahenkilö. 

Tulosaluepäälliköt hyväksyvät tulosalueensa seuraavasti: 

Hyväksyjä   Vara 

Tekninen hallinto:   rakennuttajainsinööri  rakennustarkastaja 

Rakentamis- ja tekniset palvelut:  rakennuttajainsinööri  yhdyskuntatekniikan insinööri 

Maankäyttöpalvelut:   maankäyttöinsinööri  rakennuttajainsinööri 

Tilapalvelu:    rakennuttajainsinööri  rakennustarkastaja 

Ympäristöpalvelut:   rakennustarkastaja  rakennuttajainsinööri 

Yksityistiet:    yhdyskuntatekniikan  rakennuttajainsinööri insinööri 

Palo- ja pelastus:   rakennuttajainsinööri  rakennustarkastaja 

Ruokapalvelu:   ruokapalvelu- ja kehittämispäällikkö rakennuttajainsinööri 

Liikuntapaikat:   rakennuttajainsinööri  rakennustarkastaja 

 

§ 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN EDUSTUS TYÖMAA- YM. KOKOUKSISSA 

 

Tekninen lautakunta päätti, että vuonna 2020 osallistuminen työmaa yms. kokouksiin toteutetaan 

alla olevan esityksen mukaisesti: 

1. Tekninen lautakunta osallistuu kokonaisuudessaan työmaa- yms. kokouksiin, jos urakkasumma 

on yli 2.000.000 €. 

2. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja teknisen toimiston viranhaltijat 

(toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija) osallistuvat rakennustyön, jonka urakkasumma 

on yli 500.000 € mutta pienempi kuin 2.000.000 €, työmaa- yms. kokouksiin ja 

vuositakuutarkastuksiin. Em. kokousten pöytäkirjat merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan 

kokouksessa. 

3. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja osallistuu omana työnä suoritettavien töiden 

vastaanottotarkastuksiin, jos työkohteen yhteiskustannukset ylittävät 

a) talonrakennuskohteiden osalta 50.000 € 



b) tienrakennuskohteiden osalta 50.000 € (rakennuskaavateillä vain yleiseen liikenteeseen 

luovuttamiskatselmus) 

c) puisto- yms. töiden osalta 30.000 € 

 

§ 9 URAKKASUORITUSTEN VAKUUKSIEN HYVÄKSYMINEN JA VAPAUTTAMINEN 

 

Tekninen lautakunta päätti, että urakkasuoritusten vakuuksina hyväksytään ilman eri päätöstä 

seuraavat vakuudet: 

1. Pankki- ja vakuutuslaitostakaus 

2. Kaupungin nimiin tehty pankkitalletus, jonka pankkikirja luovutetaan kaupungille ja jonka 

ehdoissa on mainittu vakuustalletuksen tarkoitus, lisäksi pankkitalletuksen 

kuittaamattomuustodistus 

3. Vakuuden pidättäminen maksupostista, jos vakuudenarvo on alle 2000 €. 

4. Jos vakuuden arvoksi jää alle 500 €, ei vakuutta vaadita. 

 

§ 10 VUODEN 2020 MÄÄRÄAHOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT 

 

Tekninen lautakunta totesi, että valtuuston päättämät summatasojen määrärahat ovat samat 

summataso neljän määrärahat, joten tarvetta tarkempaan jakoon ei ole. 

Investointihankkeiden budjetit/käyttösuunnitelmat on pääosin tehty ilman yksityiskohtaisia 

kustannusarvioita tai suunnitelmia. Tästä johtuen käytännössä joudutaan talousarviovuoden aikana 

tekemään määrärahojen välisiä siirtoja eli ylittyneille määrärahoille pyritään osoittamaan kate 

muiden kohteiden säästyneistä rahoista määrärahojen sisällä. 

 

§ 11 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 2020 

 

Lautakunta hyväksyi ympäristönsuojelun taksan. Uusi taksa astuu voimaan 1.4.2020 alkaen. 

 

§ 12 MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA  989-409-8-113 

 

Tekninen lautakunta myönsi hakijalle kokouksessa esitetyn maa-aines- ja ympäristöluvan tilalle 

Mytkäniemi 8-113. 

 

§ 13 YMPÄRISTÖLUPAMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN MYTKÄNIEMI 8-113 

 

Tekninen lautakunta päätti kohtuullistaa maa-aines- ja ympäristöluvan käsittelymaksua 

ympäristöluvan osalta 50 %, jolloin sen osuudeksi lupamaksuista jää 990 €. 

§ 14 YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2020 

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessa esitetyn vuoden 2020 valvontaohjelman, joka 

hyväksytään vuosittain. 

§ 15 VIEMÄRILIITTYMISVELVOLLISUUDEN VAPAUTUS / JATKOTOIMENPITEET 

Tekninen lautakunta myöntsi kiinteistön 989-406-3-115 omistajalle anotun jatkoajan kiinteistön 

viemäriin liittämiseen. Kiinteistön on oltava liitettynä 1.7.2020 mennessä. Liittämisen tekniikasta 

on sovittava viemärilaitoksen kanssa. Rakentamisen aloittamisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava 

rakennustarkastajalle. 

 



§ 16 KIMPILAMMINKANKAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI/LAUSUNTO 

 

Ähtärin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen lautakunta lausuu / hyväksyi  

Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen YVA -ohjelmasta seuraavaa: 

 

Sitowise Oy:n laatima Kimpilamminkankaan YVA-ohjelma kuvaa hyvin niitä menetelmiä, joilla 

selvitetään tuulivoimahankkeen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön, luontoarvoihin, 

ihmisten terveyteen ja toimintaan. 

Tekninen lautakunta huomauttaa kuitenkin ohjelman laatijaa YVA-lain (Laki ympäristövaikutusten 

arvioinnista 5.5.2017/252) liitteen 2 mukaisten seikkojen tarkemmasta huomioimisesta. 
YVA-ohjelma on erittäin puutteellinen alueelle suunniteltujen tuulivoima-alueiden 

yhteisvaikutusten tunnistamisen osalta ja vaatii siten täydentämistä. 

Yhteisvaikutuksia tulisi selvittää etenkin linnustoon eri tuulivoimahankkeiden ympäröidessä 

Matosuon ja Härkä-Kukkonevan tärkeät lintualueet sekä maisemaan ja luontokokemukseen 

Arpaisten reitillä. 

Hankkeen toteuttamiselle on tunnistettu vain kolme vaihtoehtoa, joista kolmas, (VE2) on toteutettu 

pudottamalla osa voimaloista pois. Vaihtoehdossa ei ole tehty lainkaan voimaloiden alustavien 

sijaintipaikkojen muutoksia, joten vaihtoehdon suunnittelu on jäänyt kesken. Todellinen, 

toteutettavissa oleva vaihtoehto mahdollisimman vähäisillä vaikutuksilla ihmisiin ja ympäristöön, 

on jäänyt hankkeessa tunnistamatta. 

Lautakunta päätti kannustaa toimijaa laatimaan neljännen toteuttamisvaihtoehdon (VE3), jossa 

eniten haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavat voimalat on jätetty pois ja toteutettavissa olevien 

voimaloiden alustavat sijoituspaikat on valittu realistisesti. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava alueen erämaatyyppisen luontoympäristön 

herkkyys ja sietokyky. Hankkeessa on selvitettävä myös rakennettavien huoltoteiden vaikutukset 

suoluonnon vesitalouteen. 

 

Lisäksi lautakunta totesi hankkeesta seuraavaa: 

Koska kyseessä on erittäin kookkaiden voimalarakenteiden vaikutusten arviointi, on 

tuulivoimahankkeen YVA-selvitys tehtävä erityisellä huolella ja tarkkuudella. 

YVA-menettelyssä on varauduttava myös siihen todennäköisyyteen, että tuulivoimahankkeen 

toteuttaminen tulee edellyttämään ympäristöluvan hakemista aluehallintovirastolta. 

 

§ 17 TEIVAANMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 

 

Tekninen lautakunta hyväksyi ranta-asemakaavan laatimisen sekä hyväksyi osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman, alustavan kaavaluonnoksen ja päätti asettaa ne MRL:n 63 §:n mukaisesti 

laatimisvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 päivän ajaksi.  

Kaavan laatijaksi hyväksytään DI Seppo Sulku. 

 

§ 18 TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Lautakunta keskusteli ja merkitsi tiedoksi mm. seuraavat asiat: 

- Lainekuja  - Kultainen kori 

- Uimahalli  - Pirkanlinna 

- Keilahalli  - Koulurakennukset 

- Koulukampus 

 

  



§ 19 YMPÄRISTÖNSUOJELUN AJANKOHTAISET ASIAT  

 

Lautakunta keskusteli ja merkitsi tiedoksi mm. seuraavat asiat: 

- Ympäristörikostyöryhmän kokous 

- Tulevat luvitukset 

- Vesi.fi -palvelu 

- Hyydepatojen ajankohtaisuus 

- Maa-ainespankki 

- Maankaatopaikan käyttö 

- ARA:n energia-avustukset 

- Maa-ainestaksan päivitys 

- Laskutusten lisäys ympäristönsuojelusihteerin toimenkuvaan 

 

§ 20 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 

 

Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. Päätöksiä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 

 

§ 21 TIEDOKSI 

 

Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. 
 

§ 22 YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISET NEUVOTTELUT / TEKNISEN 

LAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖSÄÄSTÖT VUODELLE 2020 

 

Tekninen lautakunta merkitsi asian tiedoksi ja valtuuttaa teknisen toimen toimialajohtajan 

toimeenpanemaan säästötoimenpiteet teknisen toimen osalta kaupunginhallituksen linjauksen 

mukaisesti. 

 

 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 
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