
Kuulumisia kunnasta 

Punkalaitumen kunnan tekninen toimi vastaa sekä yleisten alueiden että kunnan kiinteistöiden 

kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Lisäksi yksityisteiden avustukset ja Punkalaitumen Vuokra-

asunnot Oy kuuluvat tekniselle toimelle. Asukkaille tärkein teknisen toimen työ lienee kuitenkin 

vesihuollosta huolehtiminen.  

Vakituisia työntekijöitä teknisessä toimessa oli vuoden 2017 lopussa 14. Tämän vuoden alussa tehdyn 

organisaatiomuutoksen myötä työntekijämäärä väheni yhdellä, kun kaksi palvelusihteeriä siirtyivät 

hallintotoimen alaisuuteen ja vastaavasti ulkoalueidenhoitaja siirtyi tekniseen toimeen. Vakituisten 

työntekijöiden lisäksi on sekä 1 - 2 kausityöntekijää, lähinnä kesäisin, että 2 – 4 ympärivuotisesti 

työmarkkinatuella työllistettyä henkilöä. Kesätyöntekijöitä teknisellä toimella on kesä- ja heinäkuussa 

pääsääntöisesti kerrallaan kaksi.   

Viime vuosina teknisessä toimessa on tapahtunut runsaasti muutoksia, niin eläköitymisten kuin 

työtehtävien muutoksien myötä. Uusia työntekijöitä on tullut ja työkäytänteitä on muutettu vastaamaan 

paremmin tarvittavia palveluita. Muutos tulee jatkumaan tulevinakin vuosina, erityisesti eläköitymisestä 

johtuen.   

Vuoden 2015 alussa suoritettu kunnan omistamien vuokratalojen fuusio ja Punkalaitumen Vuokra-

asunnot Oy:n perustaminen toivat huomattavan paljon uusia työtehtäviä. Fuusion myötä kunnan 

hoitoon tuli yhteensä 107 asunnon vuokra-asuntoyhtiö. Vuokra-asunnot Oy on sataprosenttisesti 

kunnan omistuksessa ja yhtiö ostaa pääosan tarvitsemistaan palveluista kunnan tekniseltä toimelta. 

Palveluihin kuuluvat toimitusjohtaja- ja isännöintipalvelut, asuntojen vuokraaminen, rakennusten 

kunnossapito ja talonmiespalvelut. Piha-alueiden talvi- ja kesähoito- sekä erikoisammattityöt yhtiö ostaa 

paikallisilta toimijoilta. 

Vuokra-asunnot Oy on toiminut kolme vuotta. Tänä aikana yhtiön talous on saatu käännettyä 

negatiivisesta positiiviseksi. Eikä tätä ole tehty kiinteistöiden kunnosta tinkimällä vaan ennemminkin 

päinvastoin. Parannettavaa aina toki on, mutta tällä hetkellä ollaan oikealla tiellä. 

Kunnan omistamilla kiinteistöillä riittää pieniä korjaustöitä ja peruskunnossapitotyötä, vaikka 

kiinteistöomaisuus on viime vuosina vähentynyt. Erityisesti Haukankoskella on jatkuvasti jotain työn alla. 

Pääosin pienet korjaustyöt saadaan toteutettua omana työnä, mutta erikoisammattityöt ja isommat 

korjaustyöt teetetään ulkopuolisilla toimijoilla.  

Ruohonleikkuu kiinteistöillä suoritetaan kunnan omana työnä, mutta yleisten alueiden ruohonleikkuun 

hoitaa urakoitsija kolmivuotisella sopimuksella. Muut vihertyöt, esimerkiksi kesäkukkien ja pensaiden 

hoidot, tehdään kunnan vakituisten-, sekä kausi- ja kesätyöntekijöiden toimesta.   

Katujen ja yleisten alueiden sekä kiinteistöiden talvihoitotyöt on kilpailutettu kolmivuotisilla 

sopimuksilla. Nykyinen sopimuskausi päättyy huhtikuussa vuonna 2019. Talvihoitotöiden painopiste on 

muuttunut viime vuosina lumen aurauksesta liukkaudentorjuntaan. Nollan molemmin puolin sahaava 

lämpötila tekee pihat sekä liikenneväylät paitsi liukkaiksi myös heikentää niiden päällysteiden kuntoa. 

Runsas hiekoittaminen tarkoittaa lisäksi keväisin huomattavaa harjausurakkaa.  



Liikunta-alueiden kunnossapito siirtyi vuoden vaihteessa tekniselle toimelle. Talviurheilun harrastaminen 

on tänä talvena ollut erityisen vaikeaa. Lunta on ollut liian vähän kunnon latujen tekemiseen ja lämmin 

ilma on estänyt luistelukenttien jäädyttämisen. 

Vaikka tällä hetkellä näyttää, että perinteinen talvi ei ota tullakseen, on toivottava tammi- ja helmikuun 

muuttavan tilanteen. Kunnon talvi olisi hyväksi paitsi katuverkolle ja talviliikunnalle niin myös 

pohjavesille. Punkalaitumen vedenottamoilla laadukasta pohjavettä on riittänyt, mutta lumen sulaminen 

on tärkein tekijä pohjaveden muodostumiseksi. Vaikka viime vuosi oli sateinen, haihtui ja valui suuri osa 

sataneesta vedestä pintavaluntana ojiin ja puroihin. 

Vesihuollon tila Punkalaitumella on puhtaan veden osalta hyvä. Kuten todettua hyvälaatuista 

talousvettä on riittävästi ja vesijohtoverkoston kunto on hyvä. Vesijohtoverkoston vuotovesien määrä on 

vähäinen. Lisäksi veden saanti on turvattu poikkeustilanteessakin toimivin varavesiyhteyksin. Sen sijaan 

jätevesiviemäriverkostoon pääsee vuotamaan liikaa sade- ja sulamisvesiä. Tulevien vuosien tärkein 

tavoite vesihuollossa onkin vähentää jätevesiviemäriin pääsevien vuotovesien määrää ja sitä kautta 

niistä aiheutuvia kustannuksia. Vuotovesien vähentämisellä saadaan myös parannettua ympäristön tilaa 

mm. ylivuotojen vähenemisen kautta. Lisäksi energian kulutusta saadaan pienennettyä 

jätevedenpumppaamoilla. 

Energiankäytön vähentäminen on kaiken kaikkiaan ollut viime vuosina yksi johtavista 

toimintaperiaatteista. Vanhojen valaisinten tilalle on muutettu led-valaisimia ja halogeenilamppuja on 

vaihdettu ledeiksi. Näkyvin valaistusmuutos toteutettiin mennä vuonna Vartiolan alueella, kun 

jääkiekkokaukalon valaistus uusittiin kokonaisuudessaan ja alakentälle rakennettiin valaistus 

mahdollistamaan kentän käytön myös pimeään aikaan.  

Nyt alkuvuodesta saadaan valmiiksi katuvalojen ohjausjärjestelmän uusiminen, jonka myötä katuvaloja 

on mahdollista sammuttaa ja sytyttää tarpeen mukaan. Samassa yhteydessä nykyaikaistetaan myös 

Porttikallion ja Oriniemen kentän valaistuksenohjaukset paremmin käyttäjien tarpeet huomioiviksi. 

Aluillaan olevana vuotena uuden koulun rakennustöiden aloitus on luonnollisesti merkittävin hanke 

teknisellä sektorilla. Myös uuden päiväkodin suunnittelu on alkamassa. Muita suurempia investointeja 

ovat Riissuontien jatkaminen, Sarkkilan jätevedenpumppaamon uusiminen sekä katujen uudelleen 

päällystysten jatkaminen. Vartiolan urheilukentän kunnostustyö pyritään saamaan keväällä valmiiksi 

ennen yleisurheilu- ja jalkapallosesongin alkamista. 

Työntäyteinen vuosi on siis edessä, mutta rakentaminen on elämisen merkki. Tekninen toimi toivottaa 

kaikille hyvää uutta vuotta 2018.        
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