
 

 

RAUTALAMMIN KUNTA    PÖYTÄKIRJA  Nro  3/2015 

TEKNINEN LAUTAKUNTA        s. 27  

    
KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Torstai 07.05.2015 klo 16.00- 16.40 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

 

 

 

x) läsnä 

-) poissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

  

Varsinainen jäsen 

 

Pahajoki Juho          x 

Pispala Jouko          - 

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   x 

Lehmonen Juhani   
 

Poussu Hannu       x 

Weide Ari              x      

Jyrkkänen Hannu   -   

Jalkanen Anneli     -     

Niemelä Risto        - 

Tuppura Antti        -    

   

 

 

tekninen johtaja 

kunnanhallituksen edustaja, tekn.ltk 

tielautakunnan sihteeri 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

rakennustarkastaja-kunnanrakennusm. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET  

 

 

 

Juho Pahajoki  

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Hannu Poussu  

pöytäkirjanpitäjä  

KÄSITELLYT ASIAT §:t 25 - 36 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Rautalampi 07.05.2015  

Matti Huuskonen Sami Räsänen 
 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVIL-

LÄ PITÄMINEN 

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastol-

la maanantaina 11.05.2015 klo 9.00-15.00. 

  

 

 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Tltk 25 §        Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

Päätös:  Puheenjohtaja totesi osallistujat ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösval-

taiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk 26 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Joni-Matti Kuikka ja Sami Rä-

sänen. 

 

Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Huuskonen ja Sami Räsänen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01.-26.4.2015 

 

Tltk 27 §  Lautakunnan tietoon saatetaan vuoden 2015 teknisen lautakunnan talousar-

vion käyttötalousosan sekä talousarvion investointiosan toteutumat ajalta 

1.1.- 26.4.2015.   

 

 Käyttötalousosan  ulkoisten menojen ja tulojen toimintakatteen toteutuma 

on 54,1%.  Talousarvion toteutumalistaukset teknisen lautakunnan osalta 

toimitetaan lautakunnalle esityslistan mukana.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutuman tilanteen 26.4.2015 

mukaan tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 Tien nimeäminen Toholahdessa kirkonkylän osayleiskaava-alueella 

  

Tltk 16  § Vapaa-ajan asunnon kiinteistön omistajat, osoitteessa Toholahdentie 33  

Liite 3 (kiinteistö 686-410-12-6) hakee tekniseltä lautakunnalta tontille johtavan 

tien nimeämistä. Hakijat ehdottavat tielle nimeä Kotasaarenpolku. 

 

 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2007 § 23 hyväksynyt Toholahden 

asemakaavan kortteleiden 90 ja 117 muutoksen. Tässä yhteydessä 

 kyseisen tien alku on nimetty kaavassa nimellä Saimintie. 

 Kirkonkylän yleiskaavan muutos on vireillä ja kiinteistö 686-410-12-6 tulee 

myös sisältymään laajentuvan yleiskaavan vaikutuspiiriin. 

 

 Liite 3;  pohjakarttaan merkitty tien sijainti, kaavaote voimassa olevasta 

Toholahden asemakaavasta em. alueella sekä ote nähtävillä olevasta Toho-

lahden yleiskaavaehdotuksesta. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että esittelytekstissä 

 mainitulle kiinteistölle johtava tie nimetään koko tien osuudelta 

 Saimintieksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Saimintien 

varrella olevat, nyt Toholahdentietä osoitteenaan käyttävien kiinteistöjen 

 osoite muuttuu Saimintie 1 ja Saimintie 2. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

Tltk 28 § Tekninen lautakunta käsitteli edellisessä kokouksessaan pykälässä 

 16 tien nimeämistä Saimintieksi. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti       

teknisen johtajan esityksen ja esitti asian kunnanhallitukselle. 

 Kunnanhallitus käsitteli asiaa pykälässä 80 ja siirsi asian   

 ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. 

 

 Voimassa olevan teknisen osaston johtosäännön 5§ kohdan 16 mukaisesti 

 tekninen lautakunta päättää asemakaava-alueiden ulkopuolella olevien 

 teiden nimistä ja nimien muuttamisesta. 

   

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta vahvistaa edellisen kokouksensa 16 § päätöksen, eikä 

 siirrä asiaa eteenpäin johtosäännön 5§ mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tien nimeäminen Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle 

 

Tltk 17 § Kiinteistön omistaja, osoitteessa Multaharjuntie 271  

Liite 4 (kiinteistö 686-406-4-3) hakee tekniseltä lautakunnalta tontille johtavan tien 

nimeämistä. Hakija ehdottaa tielle nimeä Tohtorinpolku. 

 

 Kyseinen kiinteistö sijaitsee Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava alu-

eella. Uusi kiinteistölle johtava tie eroaa Multaharjuntie 270 pihapiiristä. 

 

 Kuntaliiton ohje kunnan osoitejärjestelmästä ohjaa nimeämään omalla ni-

mellä ne tiet, jotka johtavat useammalle kuin kahdelle kiinteistölle. 

 

 Liite 4;  kirje 16.5.2015 uuden vapa-ajan asunnon osoite, kiinteistörekisterin 

karttaote 13.3.2015 686-406-4-3, peruskarttaote Joutsenniemen alueesta se-

kä asemapiirros loma-asunnon sijainnista. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että esittelytekstissä 

 mainitulle kiinteistölle ei myönnetä omaa erillistä tien nimeä. 

 

 Uuden tien varteen ei ole kaavassa merkitty muita rakennuspaikkoja,  

 joten oman tiennimen saaminen yksittäiselle vapaa-ajan asunnolle ei 

 ole perusteltua. Hakija perustelee hakemuksessaan samankaltaisuutta 

 myös Multaharjuntieltä erkanevan Rantaraitti tien nimeämisellä. 

 Rantaraitin varressa on useita vapaa-ajan asuntoja, joten näin olleen tien  

 nimeämisen perusteet täyttyvät. 

  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

 

Tltk 29 § Tekninen lautakunta käsitteli edellisessä kokouksessaan pykälässä 

 17 tien nimeämistä Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle. 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen ja esitti asian 

kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus käsitteli asiaa pykälässä 81 ja siirsi 

asian ympäristölautakunnan ratkaistavaksi. 

 

 Voimassa olevan teknisen osaston johtosäännön 5§ kohdan 16 mukaisesti 

 tekninen lautakunta päättää asemakaava-alueiden ulkopuolella olevien 

 teiden nimistä ja nimien muuttamisesta. 

   

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta vahvistaa edellisen kokouksensa 17 § päätöksen, eikä 

 siirrä asiaa eteenpäin johtosäännön 5§ mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Toimintakertomus 2014 

 

Tltk 30 §  Tekninen osasto on koonnut teknisen lautakunnan toimintakertomuksen 

Liite 1   vuodelta 2014. Tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä nro 1.

  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan toimintakertomukset 

vuodelta 2014. 

  

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Korvaava kulkuyhteys Metsäorsjoen kaava-alueella 

 

Tltk 31 §  Metsäorsjoen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.4.2015-8.5.2015 välisenä 

Liite 2 ja 3  aikana. Luonnoksesta lähetettiin tiedot erikseen rajanaapureille. Tässä yh-

teydessä tilan Multaharju 21:33 edustajat huomauttivat kuntaa, että tilan 

metsäpalstalle ja niitylle on vuonna 1934 vahvistettu tieoikeus ja 

   nykyisinkin käytössä oleva liikennöitävä tieura kaava-alueen korttelin 4,  

   tonttien 3 ja 4 läpi. 

 

Teknisen johtajan ehdotus:  

 Kaava ei kumoa vanhoja rasitteita. Sovitaan Rautalammin kunnan ja tilan 

Multaharju 21:33 välillä seuraavasti. Rautalammin kunta sitoutuu tekemään 

kustannuksellaan korvaavan tieuran metsäpalstalle kaava-alueen itä- ja poh-

joispuolelta oheisen liitekartan mukaisesti siinä vaiheessa kun korttelin 4 

tontit 3 tai neljä myydään tai vuokrataan edelleen. Tieura tehdään saman  

tasoiseksi kun se on huhtikuussa 2015. Nykyinen tieura on metsään koneel-

lisesti tehty, pinnoittamaton ja ojittamaton 3 metriä leveä ura. Sopimuksen 

ehtona on, että tilan Multaharju 21:33 eivät valita vireillä olevasta Metsäors-

joen kaavasta ja että kaava hyväksytään ja se saa lainvoiman. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Viranhaltijapäätökset 

 

Tltk 33 §  Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: 

 

9.2.2015 1§; Uuden tietokoneen sekä ohjelmien hankkiminen kirkonkylän 

jätevedenpuhdistamolle ukkosen särkemän laitteen tilalle. 

 

10.2.2015 2§; Hoitajakutsujärjestelmän hankkiminen terveyskeskukseen 

Hoitokoti Kyllikin tiloihin. 

12.3.2015 3§; Urheilijantien sulkeminen Kuopiontie-Koulutie välisellä tie-

osuudella 6.6.2015 puutarhamessujen ajaksi. 

1.4.2015 6§; Desinfiointilaitteen hankkiminen vesilaitokselle. 

23.4.2015 10§; Määräaikainen lupa Artteli Shop Oy:lle terassin sijoittami-

seksi Uimalantien katualueelle 31.12.2017 saakka. 

Päätös:   Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tiedoksiannot 

 

Tltk 34 §    

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

   Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat saapuneet kirjeet; 

 

Kunnanvaltuuston päätös 31.3.2015 § 15  Valtuustoaloitteet 2014. Jarmo 

Hännisen ym. valtuustoaloite koskien kuntalaisten käyttöveden saannin tur-

vaamista ja kohtuuhintaisen vesi- ja jätevesipalveluiden varmistamista sekä 

käyttövesivarannon pitämistä rautalampilaisten hallinnassa ym. 

 

Kunnanvaltuuston päätös 31.3.2015 § 16 Valokuituverkon rakentaminen. 

 

NabLabs Oy;  Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailun vuosiyh-

teenveto vuodelta 2014. 

 

Vesilaitosyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014. 

 

Savo-Karjalan ympäristöntutkimuskeskus Oy:n tutkimusselosteet kirkonky-

län, Jaakonharjun ja Markkasenkankaan vedenottamoiden raakavesi- sekä 

lähtevän veden vesinäytteistä 18.3.2015. 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouspöytäkirja 26.3.2016. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Oikaisuvaatimus vesilaskutuksesta 

 

Tltk 36 §  Juha Lindroos on tehnyt valituksen tekniselle lautakunnalle koskien 

Liite 4 hänelle lähetettyä 2784,04 euron vesi- ja jätevesilaskua, joka erääntyi 

 31.3.2015 ja kohdistuu asuinrakennukseen osoitteessa Toholahdentie 37.  

Lasku on arviolasku ajalta 1.10.2007-31.12.2014. Lindroosia ei ole 

 aikaisemmin liitetty vesilaskutukseen eikä laskutettu. Lindroos ei suostu va-

lituksensa mukaan maksamaan vesi- ja jätevesimaksua kun vuoden 2015 

alusta lähtien arviolaskuna. Tätä hän perustelee sillä, että tarkkaa vesimitta-

rin lukemaa ei ole käytössä. Lindroos mainitsee myös valituksessaan, että 

 vesiliittymää asennettaessa hänelle on kerrottu, että hänen ei tarvitsisi mak-

saa vedestä mitään tontilla sijaitsevan jätevedenpumppaamon takia. 

 

 Lindroosilta on pyydetty todellista vesimittarinlukemaa vuonna 2014 kolme 

kertaa kirjallisesti ja hänelle on myös soitettu ja pyydetty lukemaa ja sitä ei 

ole kuntaan pyynnöistä huolimatta ilmoitettu. Vesimittari on käyty lukemas-

sa vesilaitoksen puolesta 23.4.2015. 

 

Lindroos on ostanut kyseisen tontin Rautalammin kunnalta 12.9.2005. 

Kauppakirjassa on maininta kohdassa 3 rasitteina sähkö-, vesi – ja viemäri-

johdot ja laitteet. Vapautusta vesimaksuista ei ole mainintaa kauppakirjasta. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Lindroosia laskutetaan vedestä ja jätevedestä perusmaksuineen 31.3.2012 -  

31.3.2015. Vedenkulutus lasketaan 23.4.2015 vesilaitoksen toimesta luetun 

 vesimittarinlukeman ja 1.10.2007 luetun vesimittarinlukeman erotuksen 

perusteella kuukausittaiseksi kulutukseksi muutettuna ajalle 31.3.2012 –  

 31.3.2015. Tontilla olevasta jätevedenpumppaamosta laaditaan 

sijoitussopimus.  

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


