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TEKNISET PALVELUT TOIMIVAT MYÖS POIKKEUSOLOISSA (huhtikuu)
Hämeenkyrössä tiedotetaan koronaviruksesta ensisijaisesti viranomaistiedotteina kunnan sivuilla.
Poikkeusolot ovat valitettavasti estäneet asiakaskäynnit teknisellä toimistolla, sillä siten voimme
estää osaltamme pandemian leviämistä ja suojella sekä kuntalaisia että työntekijöitämme. Palvelut
silti pyörivät ja asioita hoidetaan suojavarustein sekä digitaalisesti ja etätyöperiaattein siellä, missä
se on mahdollista. Tässä esimerkkejä teknisen sektorin varautumisesta koronaan ja palvelujen järjestämisestä:
Hallinto- ja toimistopalvelut:
Toimistopalvelut toimivat normaalisti arkisin klo 9-15. Asiointi tapahtuu puhelimitse
ja sähköpostilla. (Ei asiakaskäyntejä)
Kaavoitus:
Kaavoitus on etätöissä ja tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse ja Teamsissa.
Kaavoituksessa varaudutaan siihen, että Hämeenkyrönväylää varten tarvittavat toimenpiteet voivat viivästyttää pienempiä hankkeita jonkin verran. Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on tarkoitus asettaa nähtäville ennen kesää. Keskustan osayleiskaavan tavoitteiden kokoaminen jatkuu vielä
alkusyksyllä. Suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemukset käsitellään normaalisti
Lupapisteen kautta.
Rakennusvalvonta:
Rakennusvalvonta on siirtynyt pääosin etätöihin, toimistolla ei tavata asiakkaita. Lupia myönnetään normaalisti sähköisen asioinnin kautta.
Katselmukset: Rakennusvalvonta pitää tällä hetkellä vain aloituskokouksia, käyttöönottokatselmuksia ja loppukatselmuksia. Vastaavat työnjohtajat tekevät työmaalla
muut lupaehtojen mukaiset katselmukset ja raportoivat niistä rakennusvalvontaan.
Kaikki kiireettömät katselmukset siirretään eteenpäin. Ennen katselmusta varmistetaan, että katselmukseen ei osallistu sairaan olevia tai riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Väkimäärä katselmuksissa pidetään mahdollisimman pienenä (yleensä 2-3hlö)
ja aloituskokoukset pidetään ulkotiloissa.
Ympäristönsuojelu:
Ympäristötarkastaja on pääasiallisesti etätöissä ja tavoitettavissa puhelimitse ja
sähköpostilla. Vain välttämättömät tarkastukset hoidetaan, muiden osalta arvioidaan
tilanne ja siirretään myöhempään ajankohtaan.

Kiinteistöpalvelut:
Kiinteistöhoito kunnan rakennuksissa toimii täysin normaalisti. Kiinteistö-, sekä
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rakennuspäällikkö on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla.
Siivous- ja ruokapalvelut:
Siivous- ja ruokapalvelut toimivat normaalisti avoinna olevissa perusturvan kohteissa
sekä supistetusti kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Toimintaa mukautetaan
oppilasmäärien ja hoidossa olevien lapsien määrän mukaan joustavasti.
Siivousta kohteissa on tehostettu ja erityistä huomiota kiinnitetään kosketuspintoihin
sekä niihin tiloihin, joissa on toimintaa. Perusturvan laitoshuollossa noudatetaan lisäksi tarvittaessa erityissiivousohjetta.
Etäopetuksessa oleville oppilaille jaetaan tilauksen mukaan annosruokia maanantaisin ja keskiviikkoisin. Lähiopetuksessa olevat oppilaat saavat koululounaan annospakkauksessa omalle koululleen päivittäin. Avoinna olevissa päiväkodeissa sekä Kirkonkylän koulussa ruokailu toteutetaan normaalisti.
Kunnallistekniikka ja vesihuolto:
Kunnallistekniikka ja vesihuolto yksiköt toimivat täysin normaalisti.
Poikkeukset: Yhteydenotot henkilöstöön vain puhelimitse ja/tai sähköpostilla.
Asiakaskäynnit on rajattu toistaiseksi vain välttämättömiin.

Ritva Asula-Myllynen
Tekninen johtaja
ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
p. 050 68 249
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