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Yhdyskuntatekniikan investoinnit
Yhdyskuntateknisten investointien osalta sitovuustaso valtuustoon
nähden on kustannuspaikkataso. Teknisellä lautakunnalla on ollut
oikeus siirtää määrärahoja tarpeen vaatiessa projektilta toiselle
kustannuspaikkojen sisällä.
Yhdyskuntatekniikan osalta on vuoden 2016 talousarvioon varatuista
investoinneista jäänyt tekemättä Räikäntien ympäristö, Palstatie
sekä Mestarintie/Koreeniityntie. Nämä hankkeet on siirretty vuodelle
2017. Räikäntien ympäristö sekä Palstatie on otettu MAPSTO
-hankkeisiin 2017, Mestarintie/Koreeniityntielle on varattu määräraha
kohdentamattomista.
Räikäntien ympäristön rakentaminen oli sidoksissa koko alueen
kehittämiseen. Kokonaishankkeessa oli vielä vuoden 2016
epäselvyyksiä aikatauluissa, että se siirrettiin vuodelle 2017.
Palstatien osalta rakentamista viivästytti osin maanomistusasioiden
selvittäminen ja osin yhdyskuntateknisen rakentamisen
työnjohdolliset henkilövaihdokset.
Akselintanhua ja Tiikontanhua on rakennettu samaan aikaan ja kulut
on kirjattu kaikki Tiikontanhuan projektille, joten
muutostalousarviossa määrärahat yhdistettiin. Molemmat hankkeet
on rakennettu, mutta yhdellä projektilla.
Kivilähteen kaava-alueen toteuttaminen on siirtynyt kaavavalituksen
johdosta. Tarkoitukseen oli varattu 300.000 euroa. Pohjatöiden
tekemiseen jätettiin 90.000 euroa ja loput eli 210.000 euroa käytettiin
vuodelta 2017 siirrettyihin hankkeisiin. Näitä olivat Kurun tien
reunakiveys, johon oli MAPSTOssa varattu 50.000 euroa ja nyt
lisättiin toinen 50.000 euroa. Kivet hankittiiin vuoden 2016 aikana ja
asennus toteutetaan vuoden 2017 aikana, määräraha asennukseen
otetaan kohdentamattomista määrärahoista.
Lisäksi tuosta Kivilähteen alueen rahasta siirrettiin seuraaville
hankkeille määräraha; Veittijärven ulkoilureitti 50.000 euroa,
Soppeenmäen kuntoreitti 30.000 euroa ja Soppeenharjun kenttä
20.000.

Muutostalousarviossa siirrettiin myös vuodelle Keijärventien
peruskorjaukseen 60.000 euroa, joka vähennetään 2017 varatusta
kohdentamattomasta määrärahasta
Urheilu- ja ulkoilualueiden hankkeet ovat kaikki toteutuneet suunnitelmien mukaan.
Puistojen ja yleisten alueiden peruskorjauksia ei ollut. Kunnossapito
oli lähinnä käyttötalouteen liittyvää.
Konekeskuksen kalustohankinnat toteutettiin suunnitellun mukaisena.
Urheilu- ja ulkoilualueiden, puistot ja muut yleiset alueet on kaikki
budjetoitu ja kirjattu yhdelle kustannuspaikalle Yleiset alueet.
Investointimäärärahojen käyttö 2016:
Liikenneväylät
Yleiset alueet
Konekeskus

2.409.533 euro
561.360 euroa
240.950 euroa

Talonrakennus investoinnit
Talonrakennushankkeiden sitovuustaso valtuustoon nähden on
hankekohtainen. Tekninen lautakunta voi siirtää määrärahoja
hankkeilta toiselle, mutta hankkeiden toteutumatta jättäminen tulee
viedä kaupunginvaltuustolle. Kohdentamattomista määrärahoista
päättää tekninen lautakunta.
Talonrakennushankkeista merkittävimpiä vuonna 2016 olivat Moision
koulun vanhan lukion saneeraus, Kyläsepän päiväkodin saneeraus
ja lämmitystavan muutos öljystä maalämpöön sekä Metsäkylän
koulun 1. laajennus. Metsäkylän koulun 2. laajennus eteni
hankesuunnitelmaan, tarjouspyyntömateriaalin laatimiseen sekä
maalämpöjärjestelmän rakentamiseen.
Muilta osin talonrakennuksen investoinnit noudattelivat MAPSTOn
investointiohjelmaa. Kohdentamattomista määrärahoista rahoitettiin
teknisen lautakunnan päätöksillä Leija kirjaston sisävalaistuksen
uusiminen LED-valaistukseksi, Salorinteen päiväkodin piha-alueen
liikennejärjestelyt ja etupihan valaistuksen parantaminen sekä
Soppeenharjun koulun kameravalvonnan lisäys ja parantaminen.
Liite
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Elinvoimajohtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää
1.
2.
Päätös:

merkitä investointien toteuman vuodelta 2016 tiedoksi
saaduksi ja
toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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