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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tltk 33§

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Tltk 34§

Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen
päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Pispala ja Sami Räsänen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Toholahdentien päällysrakenteen korjaaminen. Tarjouksen hyväksyminen
Tltk 35§
liite 1

Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset Toholahdentien päällysrakenteen
korjaamisesta. Korjaus on tarkoitus suorittaa rouhimalla päällyste 15 cm
paksuudelta, sekä korvaamalla osa kantavasta kerroksesta murskekerroksella jonka alle laitetaan teräsverkko estämään tien halkeilua ja lisäämään kantavuutta. Päällysteeksi laitetaan asvaltti.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tarjouksia on saatu kaksi, joista hyväksytään Skanska Asvaltti Oy:n tarjous
hinnaltaan edullisimpana.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Aloite liikenneturvallisuutta parantavien ja liikennenopeuksia alentavien rakenteiden saamiseksi kantatielle 69 Rautalammin keskustaan
Tltk 36§

Rautalammin kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa on todettu, että
kirkonkylän keskustan yhtenä merkittävänä ongelmana ovat ylinopeudet
kantatie 69:llä. Kuntalaiset ovat esittäneet lukuisia aloitteita nopeuksien hillitsemiseksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta toimittaisi tienviranomaiselle (ELY-keskus) aloitteen, jossa pyydetään kantatie 69:lle rakenteelliseen liikenneturvallisuuteen liittyviä pikaisia toimenpiteitä, joilla saataisiin ylinopeuksia hillittyä kirkonkylän alueella. Samalla pyydetään esittämään ELY-keskukselle, että näiden toimenpiteiden rahoittamiseen olisi
myös kunnan mahdollista osallistua.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa.
Tltk 37§

Kunnan taajaman katuvalaistus sekä ELY-keskuksen ylläpitämä kantatien
69:n katuvalaistus on ollut kytketty toisiinsa useilla yhteisillä katuvalokeskuksilla. ELY-keskus poistaa kustannuksellaan jatkossa yhteiset keskukset
ja korvaa ne erillisillä keskuksilla.
Saneeraukseen kuuluu myös kantatien katuvalaistuksen saneeraus siten, että
vanhat katuvalot korvataan uusilla puupylväillä ja valaisinvarsilla. Kaapelointi suoritettaisiin ilmakaapelilla.
ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu kantatien katuvalaistuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista ja ELY-keskus antaa kunnalle mahdollisuuden
vaikuttaa toteutettavaan katuvalaistukseen pylväiden ja kaapeloinnin osalta.
Muutoksesta aiheutuva alustava arvioitu kunnalle tuleva kustannus on n. 3540 000 euroa.
Lisäksi ELY-keskus esittää, että maantielle 543 voitaisiin toteuttaa tievalaistus kantatie 69:n ja Korholantien ristyksen välille n. 600 m:n matkalle siten,
että kunta rahoittaa rakentamisen ja linja jää valtion ylläpidettäväksi. Rakentamiskustannus on n. 21 000 euroa.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi kirkonkylän taajaman osalta (n. 4,0 km) kantatie 69:n katuvalaistuksen uusimiseen siten, että edellä kuvatun puupylväiden ja ilmakaapeloinnin sijasta kunta omalla rahoituksellaan vastaisi niistä kustannuksista, jotka syntyvä pylväiden muuttamisesta metallipylväisiin ja maakaapelointiin. Lisäksi kunta
hyväksyisi ELY-keskuksen tarjouksen kantatie 69:n ja Korholantien välisen
katuvalaistuksen rakentamisesta. Mikäli kunnanhallitus katsoo, että katuvalosaneerauksessa voitaisiin tehdä ELY-keskuksen esittämällä tavalla yhteistyötä, tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta 60 000 euron lisämäärärahaa edellä mainittuihin katuvalotöihin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Ennakkotiedote kunnan rakennusten kunnossapitoon liittyvistä kiireellisistä investointitarpeista
Tltk 38§

Rautalammin Ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden korjaus sekä
terveyskeskuksen fysioterapian päädyn sisäilmaongelmat vaativat molemmat pikaista korjausta. Suunnittelu ratsastuskeskuksen maneesin osalta on
tehty ja terveyskeskuksen saneerauksen suunnittelu on käynnissä. Tavoite
että molempien korjaustyö saataisiin käynnistettyä syystalvesta 2014.
Molempien hankkeiden kilpailutus on tarkoitus käynnistää syys-lokakuussa.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta tiedottaa kunnanhallitusta molempien hankkeiden kiireellisyydestä ja tulee esittämään kilpailutuksen jälkeen lopullisen hankintaarvolaskelman, jonka vaatii ainakin vuoden 2014 investointiosassa varattujen mahdollisesti käyttämättömien määrärahojen uudelleen kohdentamista
tai lisämäärärahaa.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivä
28.8.2014

Sivu
42

Loma-asuntotonttien ostotarjousten käsittely ja yleiseen myyntiin asettaminen
Tltk 39§
liite 2

Teknisen lautakunnan metsäjaos on kokouksessaan 12.8.2014 käsitellyt neljän kunnan omistaman loma-asuntotontin ostotarjoukset, jotka Rautalammin
kiinteistökeskus on toimeksiannon pohjalta saanut.

Teknisen johtajan ehdotus:
Metsäjaos esittää että kunnan omistama määräala tilasta 686-403-5-58, jonka pinta-ala on n. 15000 m2 myydään tarjouksen ja sen jälkeen käytyjen
neuvottelujen perusteella Helsingistä kotoisin oleville Juha ja Anita Vohloselle hintaan 55 000 €. Alue käsittää Hankaveden rantayleiskaavassa olevat
kaksi rakennuspaikkaa (yht. n. 10 000 m2) ja metsämaata n. 5000 m2. Tekninen lautakunta hyväksyy metsäjaoksen tekemän esityksen ja esittää sen
edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Niiniveden Västinniemessä olevasta tontista saatu tarjous esitetään hylättäväksi metsäjaoksen esityksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että myymättä jääneet kaksi
tonttia, jotka sijaitsevat siis Hankaveden ja Niiniveden rannalla, asetetaan
yleiseen myyntiin. Hankaveden rannalla olevalle kiinteistölle (0,8 ha) esitetään myyntihinnaksi 30 000 euroa ja Niiniveden rannalla olevalle Hirsikaarteen tilalle (0,43 ha) 35 000 euroa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

