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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Torstai 03.03.2016    klo 18.00-20.00 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

 

 

 

x) läsnä 

-) poissa 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

  

Varsinainen jäsen 

 

Pahajoki Juho                x    

Pispala Jouko                x 

Puranen Eeva-Liisa       x 

Hänninen Raija             x 

Kaipainen Annikki        x 

Kuikka Joni-Matti         - 

Räsänen Sami                x 
 

 

Varajäsen 

 

Varis Jukka                 

Raatikainen Pasi  

Jäntti Reino   

Herranen Jussi           

Louhikallio Tiina   

Huuskonen Matti   - 

Lehmonen Juhani   
 

Savolainen Tuure           x 

Laitinen Kari                  x 

Jyrkkänen Hannu           - 

Niemelä Risto                -  

Tuppura Antti                 -    

Weide Ari                      x 

 

tekninen johtaja 

kunnanhallituksen edustaja 

tielautakunnan sihteeri 

kunnanjohtaja 

rakennustarkastaja-kunnanrakennusm. 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 
ALLEKIRJOITUKSET  

 

 

 

Juho Pahajoki 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Tuure Savolainen 

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä  

KÄSITELLYT ASIAT §:t 16-28 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Rautalampi   3.3.2016  

Eeva-Liisa Puranen                     Sami Räsänen 
 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVIL-

LÄ PITÄMINEN 

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastol-

la maanantaina 7.3.2016  klo 9.00-15.00. 

  

Allekirjoitus 
Eeva Saarikko,  kanslisti  
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Tltk 16 §       Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

   

  

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

Lautakunta hyväksyi lisäasioiden ottamisen käsittelyyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk 17 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Puranen ja Sami Räsänen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tiedoksiannot 

 

Tltk 18 § 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa; 

 

Maanmittauslaitos; Pöytäkirja sekä toimituskartta Pärsnämäen yksityistien 

toimituksesta Rautalammin kunnantalolla 28.1.2016. 

 

Pohjois-Savon Ely-keskus 14.1.2016; Asemakaavaliittymän rakentaminen  

Toholahti-Hankavesi yhdystie 5033, Rautalampi.  

 

Rautalammin reitin vesistön yhteistarkkailun ehdotus 4.2.2016. 

 

18.2.2016 maanomistajille ja alueen asukkaille järjestetyssä Kirkonkylä-

Konnekosi-Korpijärvi-Törmälä-Pakarila siirtoviemärin suunnitelman esitte-

lytilaisuudessa oli läsnä 65 osallistujaa. 

 

Suomen metsäpalvelut OTSO/Markku Peltosen tiedote 22.2.2016  Pärsnä-

mäen tiekunnan osakkaille ko. tiehankkeen osalta. 

 

NabLabs laboratorin Rautalammin reitin yläosan yhteistarkkailun ohjelma-

esitys 3.2.2016. Tarkkailu käsittää  Multaharjunsuon, Heinsuon-Lotakonsuon 

ja Rastunsuon turvetuotantoalueet (Vapo Oy), Savon Taimen Oy ja Rauta-

lammin kunnan jätevedenpuhdistamon tarkkailut.  

 

Savo-Karjalan Ympäristöntutkimus Oy:n talousveden tutkimustulos 

27.1.2016 otetusta Kerkonjoen koulun verkostovesinäytteestä. Näytteen mu-

kainen verkostovesi on täyttänyt ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaati-

mukset ja- suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-

arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia. 

 

Kokouskutsu Västinniemen tiekunnan ylimääräiseen vuosikokoukseen. 

   

Päätös:            Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Viranhaltijapäätökset 

 

Tltk 19 §    

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

   Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan tehdyt viranhaltijapäätökset: 

 

21.1.2016  Schneider Electric/Pasi Pulkkiselta hankittu vesitorniin ultraääni-

virtausmittari asennuksineen hintaan 2950 € alv 0% + asennus500-700. 

   

27.1.2016 Rautalammin Ratsastuskeskus/maneesin teräsrungon vahvistami-

nen. Maneesin törmäyssuojien teräsrunkojen hankinta Saahkarin Kone 

Oy:ltä. 

 

23.2.2016  Vuosilomat/ talvilomien myöntäminen teknisen osaston tunti-

palkkaiselle ja toimiston henkilökunnalle. 

 

Haahtela Pris projektipankkien perustaminen siirtoviemärihankkeelle sekä 

kaavoitukselle. 

 

 Kunnanviraston tilamuutos Rautakunto Oy:n vuokratilassa. Kustannusarvio 

6500 €. Työ tehdään kunnan omana työnä. Syntyneet kustannukset otetaan 

huomioon  tilavuokrassa. 

 

KuntaNet-järjestelmän (rakennusvalvontaohjelma) päivittäminen kokonais-

hintaan 8492 €+alv. Lisäksi RaKi-hankkeen (rakennus- ja kiinteistötietojär-

jestelmä) kehityskustannukset tarjouksen mukaan. MapInfo-karttaohjelman 

päivitetykset sovitaan erikseen. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Haukilahden tien nimen muuttaminen Haukiniementieksi 

 

Tltk 20 § Saikarilla olevan Haukilahdentien nimeä esitetään muutettavaksi Haukinie-

mentieksi koska Suonenjoen kaupungilla on saman niminen tie. Lisää sekaan-

nusta aiheuttaa se että Saikarilla posti käyttää Suonenjoen postinumeroa.  

  

 Tien varren asukkaille on lähetetty kysely ko. asiasta ja vastustusta ei muutok-

selle ole ollut. Esityksenä on tullut vielä että voitaisiinko alueen postinumerot 

muuttaa paikkakunnan sijainnin  mukaisiksi. 

 

Teknisen johtaja ehdotus: 

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle että se hyväksyisi tien ni-

men muutoksen Haukilahdentiestä Haukiniementieksi.  

 

Päätös:          Ehdotus  hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 Saikarin postinumeron muuttaminen/ esitys Postille 

 

Tltk 21 §  Saikarin alueella Rautalammin kunnan puolella on käytössä Suonenjoen 

postinumero. Kyseinen asia aiheuttaa mm. viranomaistyössä kunnassa on-

gelmia. Mm. etsittäessä tietoja joissa halutaan käyttää ainoastaan Rauta-

lammin kunnan kiinteistöjä tulee ongelmaksi tämä postinumeron epäjoh-

donmukaisuus. 

  

Teknisen johtajan ehdotus:  

Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus tekisi Postille kunnan vi-

rallisen aloitteen alueen Rautalammin kunnan puoleisten kiinteistöjen posti-

numerojen muuttamiseksi siten, että Rautalammin puolella olevien kiinteis-

töjen postinumerot muutettaisiin Suonenjoen postinumeroista Rautalammin 

postinumeroiksi. Esitetään että Saikarilla olisi oma postinumeronsa. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Saikarinniemen vesihuollon rakentaminen/ määrärahaesitys 

 

Tltk 22 § Puhtaan veden tarve Saikarinniemellä on melko laajaa. Teknisen osaston 

Liite 1 tekemän kyselyn perusteella Saikarinniemen vesihuoltoalueella on 31 kiinteis-

töä jotka alustavan kyselyn perusteella olisivat kiinnostuneita saamaan kunnal-

lisen vesijohtoliittymän. 

 

Vesijohto Vaajasalmen vesihuoltoyhtymän vedenottamosta Luodeniemeltä 

päättyy Säynätsalmeen. Saikarin tien viertä pitkin verkostojen yhteys Ripon-

lahdelta tulevaan vesijohtolinjaan, jonka pää on Nenolassa, on 3,5 km. Saika-

rinniemen alueen vesihuollon yleissuunnitelmassa on vesijohdon runkoverkon 

pituus n. 11,7 km.  Liitteenä nro 1 Saikarinniemen vesijohtoverkostoalue. 

 

Teknisen johtajan ehdotus 

Tekninen lautakunta esittää että kunta varaisi vuoden 2017 talousarvion suun-

nittelun yhteydessä 140 000 euroa vesijohtoverkoston suunnitteluun ja raken-

tamiseen ko. vesihuoltoalueelle.  Määrärahalla ensisijaisesti yhdistetään Vaa-

jasalmen vesihuolto-osuuskunnan ja Saikarinniemen vesihuoltoverkostot sekä 

ulotetaan vesihuoltoa Saikarin tien vartta kohti Tervon rajaa. Vesijohtoverkos-

ton suunnittelun yhteydessä selvitetään koko Saikarin alueen vesijohtoverkos-

ton runkolinjan rakentamiskustannukset. Mikäli määrärahatarvetta on edelleen 

jatkorakentamiselle tehdään siitä esitys myöhemmin.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos 

 

Tltk 23 §  

Liite 2 Saikarin alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.12.2011 vesihuollon toi-

minta-alueen, jolla kunta huolehtisi alueen vesi- että jätevesihuollosta.  

Jätevesihuollon toimittaminen alueelle vaatisi kunnan jätevesipuhdistamoon 

pitkän ja kalliin linjaston, jonka rakentaminen lähiaikoina vaatisi kunnan 

veshuoltolaitokselta investoinnin, jota ei ilman kohtuuttoman suuria vesimak-

sukorotuksia voida suorittaa. Ainoana toteuttamiskelpoisena ratkaisuna on 

alueen jätevesien johtaminen Suonenjoen verkostoon.  Suonenjoen kaupungin 

jätevesiverkosto päättyy tällä hetkellä Iisvedelle Rantakyläntien päähän. Kau-

pungin aikomuksena ei ole lähiaikoina laajentaa verkostoaan Vaajasalmelle 

päin.  Liitteenä nro 2  Kirkonkylän vesihuoltolaitoksen Saikarinniemen toi-

minta-alue. 

 

Teknisen johtajan ehdotus 

 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Saikarin vesihuol-

lon toiminta-aluetta muutetaan siten, että alue on jatkossa Rautalammin kun-

nan vesihuollon toiminta-alue puhtaan veden osalta. Toiminta-alueen etelära-

jana on Säynätsalmi. Toiminta-aluemuutos laitetaan nähtäville ja siitä pyyde-

tään lausunnot. 

 

Päätös:          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Luontomatkailun Masterplan – hakemuksen mukainen rakentamissuunnittelu 

 

Rakennjsto 5 §  Luontomatkailun Masterplan-hakemuksessa on esitetty Rautalammin kunnan 

matkailun edistämiseen liittyviä investointeja. Jatkossa rakentamis-

suunnittelua tarvitaan erityisesti kunnan alueella tapahtuvien kohteiden toteut-

tamiseen,  joista suurimmat koskevat veneilysatamien rakentamista. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Rakennuttamisjaosto esittää, että tekninen lautakunta tekee kunnan-

hallitukselle aloitteen erillisen työryhmän perustamisesta Masterplan-

hakemuksen mukaisen rakentamissuunnittelun toteuttamiseksi. Työryhmä kä-

visi läpi hankkeiden toteuttamisen aikatauluja ja järjestystä. Samoin kartoite-

taan kunkin hankeen osalta tarpeelliset yhteistyökumppanit. 

 

Päätös: Rakennuttamisjaosto hyväksyi esityksen. 

 

------------------------------------------ 

 

Tltk  26 § MaterPlan –rakentamisen ohjaustyöryhmä. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy rakennuttamisjaoston ehdotuksen ja esittää 

kunnanhallitukselle Master Plan -hakemuksen mukaisen rakentamisen ohjaa-

misen työryhmän perustamista.  

 

Päätös:                     Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

 

 


