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Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen
KuntaL § 94:
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto.
”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.”
KuntaL § 103 mom. 1:
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista
on läsnä.
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla 8.3.2018 ja kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä.

-----Puheenjohtaja toimitti
1) Nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 30 varsinaista valtuutettua ja nejä varavaltuutettuja
jonka jälkeen
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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§ 13 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville
KuntaL § 107:
Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan.
KuntaL § 106:
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset
perustelut liitetään pöytäkirjaan.
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa
päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä,
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä.
KuntaL § 140:
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE
1)

valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan

2)

pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla

Kaupunginvaltuuston päätös:
Kaupunginvaltuuston päätti
1) valita valtuutettu Marja Forsén ja valtuutettu Roger Kronlund tarkastamaan
pöytäkirja 22.3.2018
2) pitää pöytäkirjan julkaisesti nähtävänä kaupingintalolla 23.3.2018, ja kaupungin
kotisivuilla www.narpes.fi.
------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Urakkatarjousten hyväksyminen TK-sairaalan korjaamiseksi ja
lisärakennukseksi ja TK-kellarin korjaamiseksi Närpiön palvelukeskuksessa
Tekninen johtaja Edd Grahn:
Pääpiirustukset ja työkuvaus sekä erityissuunnittelijoiden asiakirjat hyväksyttiin
teknisen lautakunnan kokouksessa 13.12.2017 §§ 82 ja 83.
Ab Byggbotnia Oy on toteuttanut rakennussuunnittelun, Oy Contria Ab rakennesuunnittelun, Oy Avecon Ab LVI- ja sähkösuunnittelun ja Besase Oy sprinkelijärjestelmän suunnittelun.
Tarjouskysely lähetettiin 7 rakennusurakoitsijalle, 5 LV-urakoitsijalle, 6 ilmastointiurakoitsijalle, 6 sähköurakoitsijalle, 2 automaatioteknisten töiden urakoitsijalle ja 1 sprinkleritöiden urakoitsijalle. Hankkeesta on ilmoitettu myös ”Hilmassa”.
Budjetissa on varattuna 1,6 milj. euroa TK sairaalaan ja 420 000 € terveyskeskuksen kellariin. Taloussuunnitelmassa on vuodelle 2019 varattuna lisäksi
2,3 milj. euroa TK sairaalaan.
Tarjoukset avattiin oheisen avauspöytäkirjan mukaisesti.
Tekninen johtaja esittää:
Lautakunta esittänee kaupunginhallitukselle seuraavien tarjousten hyväksymistä:
Rakennustekniset työt
Wikcon Ab

3 103 000,-

LV-tekniset työt
S Rörteam Ab
Ilmastointitekniset työt
Vaasan Ilmastointi Oy

438 000,-

208 300,-

Sähkötekniset työt
Sähkö Haavisto Oy

495 892,-

Automaattinen sammutuslaite
Besase Oy

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

75 700,-

Otteen oikeellisuuden todistaa:
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15 525,4 336 417,-

Päätös:
Esittelijä Grahn selvitti tarjousmenettelyä ja tarjouksia. Todettiin tarjousasiakirjojen pohjalta, terveyskeskuksen kellarin osahinnasta, että investointibudjettia
pitäisi tältä osin korottaa noin 440 000 euroa. Syynä on suunniteltua laajempi
valurautaputkien vaihtotarve. Siitä puolestaan seuraa laajempi asbestisaneeraus. Sen varmistamiseksi, ettei tulevaisuudessa synny kosteusongelmia, on
kiinnitetty suurta huomiota sellaisten materiaalien löytämiseen, jotka pystyvät
johtamaan kosteutta pois rakenteista. Se on myös tietyssä määrin lisännyt kustannuksia.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
että tämän vuoden investointibudjetin määrärahaa korotetaan 440 000 € terveyskeskuksen kellarin korjaamista varten ja
että yhteensä 4 336 417 € urakkatarjoukset TK-sairaalan korjaamiseksi ja lisärakennukseksi ja TK-kellarin korjaamiseksi Närpiön palvelukeskuksessa hyväksytään.
Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

-----Kaupunginvaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Västra Närpes koulun lisärakennuksen luonnospiirustusten hyväksyminen
Tekninen johtaja Edd Grahn:
Tämän vuoden talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa Västra Närpes koulun
suunnitteluun ja rakentamiseen.
Lisärakennus kattaa neljä luokkahuonetta sekä esikoulun laajennuksen, joka sijoitetaan teknisen työn salitilan kylkeen.
Västra Närpes koulu tarvitsee suuremmat tilat, koska oppilasennusteet osoittavat koulun oppilasmäärän kasvavan nykyisestä 58 oppilaasta liki 80 oppilaaseen.
Myös esikoulun tiloja on suurennettava ja saatettava tarkoituksenmukaisemmiksi, koska sekä esikoulun että iltapäivätoiminnan oppilasmäärä on kasvanut
toiminnan käynnistyttyä v. 2007.Liki 40 lasta pitää mahtua iltapäivätoiminnan tiloihin,
joista
tulee
yhteiset
esikoulun
kanssa.
Koulussa on ahdasta jo nyt, mutta lukuvuonna 2018–2019 tilantarve muuttuu
akuutiksi.
Koulu tarvitsee lisää luokkahuoneita, jotta kaikki luokat mahtuvat tiloihin. Lisäksi
tarvitaan hiukan pienempiä luokkahuoneita ryhmien jakamiseksi esimerkiksi
kielten tunneilla.
Tällä hetkellä tekstiilitöiltä ja kuvaamataidolta puuttuvat kunnolliset tilat, mutta
tämä tilanne kohentuisi myös laajennuksen myötä.
Koulu ottaa esikoulun nykyiset tilat käyttöön opetustiloiksi.
Lisäksi keittiötiloihin tulee henkilöstötilat ja varasto.
Lisärakennuksen koko on noin 650 m2.
Arkkitehtisuunnittelun toteuttaa Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen, rakennesuunnittelun Oy Contria Ab, LVIA-suunnittelun Lars Nygård ja sähkösuunnittelun Smartplan AB.
Tekninen johtaja esittää:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
luonnospiirustukset ja rakennustapaselostuksen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Kaupunginjohtajan esitys:
Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
että Västra Närpes koulun lisärakennuksen luonnospiirustuksen hyväksytään.
-----Kaupunginvaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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§ 16
Närpiön kaupungin tie- ja katuvalaistuksen saneeraus sekä rahoitusmallin hyväksyminen
Tiemestari Stig-Erik Ingves:
Suuri osa Närpiön kaupungin tie- ja katuvalaistuksesta on saavuttanut elinkaarensa pään. 75 % tie- ja katuvalaistuksesta ja 100 % kuntoratojen valaistuksesta on tällä hetkellä elohopealamppuja. EU on v. 2015 ottanut käyttöön energiaa
tuhlaavien elohopealamppujen maahantuonti- ja myyntikiellon EU-alueella.
Närpiön kaupungin on saneerattava valaistusverkostonsa täydellisesti lähitulevaisuudessa tie- ja katuvalaistusverkon vanhentuneisuuden sekä sopivien valaistustarvikkeiden saantivaikeuksien vuoksi.
Saneeraustyön yhteydessä pyritään myös korjaamaan eri ongelmakohtia ja erityisesti paikkoja, joissa valaistusmateriaali on saavuttanut elinkaarensa pään.
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi vanhentuneet pylväät, lamput, johdot ym.
Kun saneeraustyön toteutetaan suurempana kokonaisuutena, saadaan kustannustehokkuutta ja energiaasäästävä saneerausohjelma parhain teknisin ratkaisuin.
Närpiön kaupungin tie- ja katuvalaistus sekä kuntoratojen valaistus uusitaan
kokonaisuudessaan. Närpiön kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 3 091 valaistuspistettä. Suurin osa niistä on vanhentuneita valaisimia ja elohopealamppuja, yhteensä 2 281 kpl.
Saneeraustyön yhteydessä uusitaan ainoastaan nykyiset valaistuspisteet sekä
9 kpl valaistuskeskuksia ja varsinainen valaistusverkon ohjausjärjestelmä.
Tekninen osasto on teettänyt saneeraustyön kustannuslaskelman. Kustannuslaskelman on laatinut konsulttitoimisto Fixulux.
Saneeraustyön kustannusesitys on 1 800 000 €. Se sisältää suunnittelu- ja valvontakustannukset.
Saneeraustyön jälkeen, nykyisillä valaistusajoilla, saavutetaan 100 000 euron
vuosittainen säästö. Säästö muodostuu alhaisemmista energiakustannuksista
(38 000 €) ja alhaisemmista korjaus- ja huoltokustannuksista (62 000 €).
Hankkeen rahoitus hoidetaan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmittavalla noin 15
vuoden leasingsopimuksella. Leasingsopimus alkaa ja vuosittainen leasingvuokra määritellään, kun hanke on valmistunut ja sen kokonaiskustannukset
ovat selvillä. Leasingkustannuksen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin valaistuksen supistuvista sähkö- ja huoltokustannuksista syntyvä vuosittainen säästö
eli n. 100 000 € ja rasittavan käyttöä samalla tavoin kuin nykyiset kustannukset.
Mahdollisesti muodostuva jäännösarvo maksetaan leasingkauden lopussa tai
vaihtoehtoisesti sopimusta voi tuolloin jatkaa lyhyemmäksi kaudeksi. Korkosidonnaisuuksia voidaan tarvittaessa muuttaa leasingkauden aikana. Korkomarginaali on normaalilainojen tasolla.
Tekninen johtaja esittää:
Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle
1.

että tie- ja katuvalaistuksen saneerausprosessi aloitetaan

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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2.

että rahoitus hoidetaan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmittavalla leasingsopimuksella.

3.

että tekniselle johtajalle annetaan valtuudet laadituttaa hankeasiakirjat
tarjouslaskentaa varten.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
että tie- ja katuvalaistuksen saneerausprosessi aloitetaan
että rahoitus hoidetaan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmittavalla leasingsopimuksella ja
että tekniselle johtajalle annetaan valtuudet laadituttaa hankeasiakirjat tarjouslaskentaa varten.
-----Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
------

Kaupunginvaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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§ 17
Aloite energiansäästötoimenpiteistä aurinkokennovalaistuksen
avulla
Tiemestari Stig-Erik Ingves:
Närpiön kaupungin valtuutetut ovat 11.12.2017 jättäneet aloitteen energiansäästötoimenpiteistä, jotka tapahtuisivat asentamalla aurinkokennoilla varustettu valaistus. Valtuutettu Peter Sjökvist on aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana ja muina allekirjoittajina ovat valtuutetut Pia Rönnholm ja Roger Kronlund.
Allekirjoittajat korostavat aloitteessaan aurinkokennovalaistuksen tuomaa taloudellista hyötyä esimerkiksi tie- ja katuvalaistuksessa. Lisäksi he toivovat, että
Närpiön kaupunki asennuttaa kokeeksi aurinkokennokäyttöisiä valaisimia.
Nämpnäsin kylän Sandhedenin yksityinen hautausalue voisi olla sopiva alue
näiden valaisimien testaamiseen. Hankkeeseen voitaisiin hakea rahoitusta Göta Palmin Nämpnäsin kylälle testamenttaamista varoista.
EU on v. 2015 ottanut käyttöön elohopealamppujen maahantuonti- ja myyntikiellon EU-alueella. Tämän johdosta tie- ja katuvalaistuksen energiansäästöratkaisut ovat kehittyneet valtavasti viime aikoina, ja energiaa tuhlaaville elohopealampuille on nykyään useita eri vaihtoehtoja. Aurinkokennoilla varustettu valaisin on yksi näistä vaihtoehdoista.
Aurinkokennoilla varustettujen valaisimien käytön haasteena on lyhyt aika, jolloin luonnollista valoa on saatavilla tarvittavana valaistuskautena, sekä aurinkoenergian keräyspinta-alan suhteellinen pienuus. Valaisimien teho on suhteellisen alhainen juuri keräyspinta-alan vähäisen koon vuoksi.
Ilmatieteen laitoksen mukaan marraskuun 2017 aikana auringonvaloa mitattiin
29 h 34 minuuttia, jakautuneena 11 päivän ajalle. Joulukuun 2017 vastaavat luvut olivat 8 h 43 minuuttia, jakautuneena neljälle päivälle. Mittaustiedot ovat Jokioisista, Ilmalasta.
Närpiön kaupunki on aiemmin asennuttanut energiaa säästävinä ratkaisuina
aurinkokennoja muutamiin kiinteistöihin, ja sitä kaupunki aikoo myös jatkaa.
Huomattakoon myös, ettei Närpiön kaupungilla ole Nämpnäsin Sandhedenin
hautausalueeseen liittyviä velvoitteita.
Tekninen johtaja esittää:
Lautakunta ilmoittanee yllä olevan lausuntonaan kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
___
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
antaa teknisen lautakunnan selvityksen vastauksena aloitteeseen ja
esittää valtuustolle, että aloite on näin ollen loppuun käsitelty.
Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Jäsen Sjöqvist ilmoitti eriävä mielipide
___
Kaupunginvaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö

Sivu
12

NÄRPIÖN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuuston

Kokouspäivä
26.2.2018

Sivu
13

§ 18
Aloite Nämpnäsintien toimenpiteiksi
Tiemestari Stig-Erik Ingves:
Närpiön kaupungin valtuutetut ovat 11.12.2017 jättäneet aloitteen yhdystie
17222 Nämpnäsintien toimenpiteistä. Valtuutettu Peter Sjökvist on aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana ja muina allekirjoittajina ovat valtuutetut Pia Rönnholm, Roger Kronlund, Gun Granlund ja Jennie Wilson.
He korostavat Nämpnäsintien huonoa päällystettä, joka on paikoitellen niin
kehno, että se muodostaa liikennevaaran.
Nämpnäsintie luokitellaan nykyään yhdystieksi ja tienpitäjänä on ELYkeskus/Liikennevirasto. Tien liikennemäärä on 561 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on 31 ajoneuvoa/vrk.
Tien päällysteenä on öljysoraa (PAB-B) ja päällyste on nykyään ala-arvoisessa
kunnossa.
Päällystysraportin mukaan tie on viimeksi päällystetty 10.8.1993.
ELY-keskuksen päällystevastaavan Jarmo Eskolan mukaan tällä hetkellä budjetissa ei ole varoja alemman tieverkoston päällysteiden korjaamiseen. Yhä
pienemmät budjettimäärärahat riittävät pelkästään päätieverkoston yksittäisten
tieosuuksien sekä harvojen alemman tieverkoston kohteiden päällysteen uusimiseen.
Jarmo Eskolan mukaan tulevien vuosien päällystyskohteista ei ole myöskään
laadittu priorisointilistaa.
Närpiön kaupungin virkamiesten tulee näin ollen korostaa ELY-keskuksen
edustajien kanssa käytävissä keskusteluissa sekä Nämpnäsintien että muiden
teiden ala-arvoisia päällysteitä.
Lisäksi lähdemme siitä, että akuutit päällystystoimenpiteet toteutetaan sekä
Nämpnäsintiellä että myös muualla Närpiön kaupungin tieverkostossa. Lisäksi
huomautetaan, että tieverkoston yhä surkeampi taso heikentää hajaasutusalueen mutta myös taajama-alueiden suotuisaa talouskasvua.
Tekninen johtaja esittää:
Lautakunta ilmoittanee yllä olevan lausuntonaan kaupunginhallitukselle.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
antaa teknisen lautakunnan selvityksen vastauksena aloitteeseen ja
esittää valtuustolle, että aloite on näin ollen loppuun käsitelty.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----Kaupunginvaltuuston päätös:
Jäsen Gun Granlund esitti, että aloitteen vastaukseksi tehdään seuraava lisäys:
että tekninen lautakunta laatii oman priorisointilistansa kaupungin huonoimmassa kunnossa suhteessa liikennemäärään olevasta ns. alemmasta tieverkosta. Lista käytetään yhteydenotoissa ELY-keskukseen siten, että projekti
kerrallaan esitetään toimenpiteitä varten. Ehdotusta kannatti jäsen Sjökvist ym.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Granlundin lisäyksellä.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö

NÄRPIÖN KAUPUNKI
Kaupunginvaltuuston

Kokouspäivä
26.2.2018

Sivu
15

§ 19
Pörtom lånemagasins stipendiefond - Pirttikylän lainajyvästön
stipendirahaston lakkauttaminen
Hallintojohtaja Björn Häggblom:
Maa- ja metsätalousministeriö on ottanut yhteyttä Närpiön kaupunkiin ja pyytänyt tietoja Pörtom lånemagasins stipendiefond -stipendirahastosta. Pyyntö koskee niitä hallituksen ilmoittamia muutoksia lainajyvästöistä ja siemenrahastoista
annettuun lakiin, jotka käyvät tarkemmin ilmi oheisesta ministeriön kirjeestä.
Närpiön kaupunki on tämän johdosta ottanut yhteyttä Pörtom lånemagasins stipendiefond -lainajyvästöön ja esittänyt toiveen, että hallitus kokoontuisi ja ottaisi kantaa ministeriön pyyntöön.
Koska rahaston jäsenet valitaan kaupunginvaltuuston päätöksellä, kaupunginvaltuuston tulee päättää rahaston lakkauttamisesta ja rahaston varojen käyttämisestä. Varojen siirtäminen Pirttikylässä toimivaan rahastoon tai muuhun toimintaa olisi soveliainta ottaen huomioon rahaston historiallinen tausta. Oheisesta Pörtom lånemagasins stipendiefond -stipendirahaston 27. joulukuuta
2017 pitämän kokouksen pöytäkirjasta käy ilmi esitys, miten rahaston varat voitaisiin jakaa.

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
että Portom lånemagasins stipendiefond lakkautetaan ja
että sen varat jaetaan lainajyvästön hallituksen antaman esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----Kaupunginvaltuuston päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö

