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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Tltk  29 §        Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

Päätös:   Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk 30 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annikki Kaipainen ja Joni-Matti Kuikka.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Viranhaltijapäätökset 

 

Tltk  31  § 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Lautakunnan tietoon saatetaan teknisen johtajan päätökset; 

 

9.3.2016  Opaskyltin sijoittaminen kunnan maalle/Kuikka Trans Oy. 

 

17.3.2016 Urheilijantien sulkeminen välillä Urheilijantie-Koulutie  

ajalla  27.5.2016 klo18 – 28.5.2016 klo 15 puutarhamessujen ajak-

si/Rautalammin Puutarhakerho.  

 

17.3.2016 Päätös louhintaurakoitsijan valinnasta Toholahden teollisuusalu-

een kaavatien louhintätyöhön.  Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi on valit-

tu Louhintapalvelu J.Matilainen, Rautalampi.  

 

24.3.2016 OsallistuminenVästinnienen metsätien kunnossapitokustannuksiin. 

Annettu valvakirja Metsäpalvelu Otsolle huolehtia em. metsätien kunnostus 

v. 2016. Kokonaiskustannus 6360,35 euroa. 

 

24.3.2016 vuosilomien myöntäminen teknisen toimen  tuntipalkkaiselle hen-

kilöstölle kesäkaudella 2016. 

 

30.3.2016  Vuosiloman myöntäminen rakennustarkastajalle/talviloma 3 pv.  

 

31.3.2016  Lukkotarjouksen hyväksyminen/Lukko-Sutela Oy. 

 

1.4.2016  Vuosiloman myöntäminen kanslistille,  5 pv. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan toimintakertomus v.2015 

 

Tltk  32 §   

Liite  1  Teknisen lautakunnan tehtäväalueiden toimintakertomukset sekä tilinpäätös 

tiedot vuodelta 2015 on liitteenä 1. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saatetuksi annetun toimintakerto-

muksen vuodelta 2015. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Lausunto yhteistarkkailuohjelmasta 

 

Tltk  33 §  

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on hyväksyttävänä päivitetty Niiniveden ja 

Konneveden välisen alueen yhteistarkkailuohjelma.  Tarkkailusuunnitelma si-

sältää Savon Taimen Oy:n, Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamon sekä 

Vapo Oy:n Rastunsuon, Multaharjunsuon, Lotakonsuon ja toimintansa vuonna 

2014 lopettaneen Heinsuon tarkkailuvelvoitteet.  

 

Tarkkailuvelvolliset esittävät tarkkailun keventämistä, koska alueen piste-

kuormitus on olennaisesti pienentynyt ja tähänastisen tarkkailun tuottamaan 

runsaaseen tulosaineistoon perustuen ohjelmaa voidaan karsia niin, että vesis-

tön tilasta saadaan vähemmälläkin näytteenotolla luotettava kuva. 

 

Yhteistarkkailun suurimmat maksajat ovat Vapo Oy ja Savon Taimen Oy. Fos-

forin osalta Savon Taimen Oy on miltei ainoa kuormittaja, kiintoaineen osata 

taas Vapo Oy ja biologista hapenkulutusta tuottavana kuormittaja Rautalam-

min kunnan jätevedenpuhdistamo. Typpikuormitusta alueelle tuottaa Vapo Oy 

sekä Rautalammin kunta. 

 

Asiaa koskeva lausunto Ely-keskukselle tulee antaa 22.4.2016 mennessä. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa päivitetystä Niiniveden ja 

Konneveden välisenvesialueen yhteistarkkailuohjelmasta. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Kaavatiesuunnitelman  

 nähtäville asettaminen   

 

Tltk 11 § Proark Tmi Jouni Lehmonen laatinut Toholahden teollisuusalueelle ehdotuksen  

Liite 5  kaavatien rakentamiseksi alueelle. Suunnitelma sisältää asemapiirroksen, pi-

tuus- ja poikkileikkaukset korkoineen.  Tie sijaitsee kunnan maalla ja se on tar-

koitus liittää teollisuusalueen asemakaavoituksen yhteydessä alueen asemakaa-

vaan. Suunnitelma liitteenä 5.  

 

Suunnitelman mukaan tien alta louhitaan n. 2000 m2ktr kalliota, joka sitten 

murskataan tien ja teollisuusalueen pohjarakenteisiin. Tietä käytetään teolli-

suustonteille pääsyyn. Tieliittymälle Hankamäentieltä on saatu ELY:ltä lupa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta laittaa tiesuunnitelman nähtäville. 

 

Päätös:           Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 

Tltk 21.4.2016 Kaavatiesuunnitelma on ollut nähtävillä 22.2.-7.3.2016 välisen ajan.  

34 § Suunnitelmasta ei ole tullut huomautuksia. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavatiesuunnitelman ja se merkitään kirkon-

kylän asemakaavaan. Kaavatie rakennetaan tässä vaiheessa murskepintaiseksi 

ja sen pitää kunnossa kunta. Asemakaava-alueen tiet nimeää kunnanhallitus.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 Lehmiranta-tilan rakennusten myynti 

 

Tltk  35 § Kunnan omistamalla tilalla Lehmiranta 1:158 on tällä hetkellä hirsirakennus 

jolle ei ole voimassa olevaa rakennuslupaa.  

Etelä-Konneveden kaavaluonnoksessa alue on merkitty merkinnällä P1 (Kult-

tuuripalvelujen alue. Alue varataan julkisia tai yksityisiä opetus-, sivistys-, 

tutkimus- ja kulttuuritoimintaa sekä niihin liittyvää matkailua palveleville ra-

kennuksille ja toiminnoille). Lisäksi alueen tarkempi rakentaminen tulee rat-

kaista asemakaavalla. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Kiinteistöllä Lehmiranta 1:158 oleva rakennus myydään poiskuljetettavaksi 

tarjousten perusteella. Kunta pidättää kuitenkin oikeuden hylätä kaikki jätetyt 

tarjoukset. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon 

järjestäminen 

 

Tltk 13 §  

Liite 7  Rautalammin kunta suunnittelee parhaillaan jätevesihuoltoa Pakarila-

Koipiniemi vesihuoltoalueelle. Alueelle puhtaan veden toimittaa tällä hetkellä 

Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunta.  

Tavoitteena on tarjota jätevesihuoltopalvelut kunnan toimesta em. toiminta-

alueelle. Toteuttamissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja tavoitteena on tarjo-

ta alueen asukkaille edullinen ja mahdollisimman kattava vesihuolto. Hanke 

toteutetaan valtion vesihuoltotyönä. 

 

Hyvän toiminta aluerajauksen ominaisuudet ovat:  

 

1. Toiminta-alue on sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan 

vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. (Vesihuoltolaki) 

 

2. Toiminta-aluerajaus tehdään ennen verkostojen rakentamista. 

 

3. Rajaukseen sisällytetään vähintään ne kiinteistöt, jotka on tarpeen saat-

taa vesihuoltolaitoksen verkostojen piiriin  

terveyden- tai ympäristönsuojelullisten syiden, yhdyskuntarakenteen tai 

suurehkon asukasjoukon tarpeen vuoksi.  

 

4. Toiminta-alue rajataan pääosin kiinteistöjen rajoja myöten. 

 

5. Toiminta-alueeseen voidaan sisällyttää kiinteistöjä, joiden pinta-alasta 

ainoastaan osa kuuluu toiminta-alueeseen. Rajaus tulee tällöinkin tehdä 

mahdollisimman yksiselitteisesti ja esittää kartalla. 

 

Vesihuoltoalueen muutos tarvitsee kunnalta vesihuoltolain mukaisen vesihuol-

toaluepäätöksen. Päätöksen vahvistaa kuulemisten ja lausuntojen jälkeen vii-

mekädessä kunnanvaltuusto. 

 

Vesihuollon toiminta-alue kartta Pakarila-Koipiniemi alueelta on liitteenä 7 . 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta asettaa Pakarila-Koipiniemen vesihuollon toiminta-

alueen muutoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.   

 

Toiminta-alue muuttuu siten, että jo vahvistetulla toiminta-alueella puhtaan 

veden toimittamisesta vastaa Pakarila-Kopiniemi vesiosuuskunta ja jäteveden 

johtamisesta ja käsittelystä Rautalammin kunta.   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Jäteveden laskutukseen liittyy kunnan hyväksyttäväksi tuleva jäteveden käyt-

tömaksu, joka laskutetaan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnan veden kulu-

tuksen mukaisesti ja viemäriverkoston liittymismaksu, joka on kunnan vesi 

huoltolaitoksen taksan mukainen. Jätevesiliittymien rakentamisesta ja tältä 

osin tehtävästä liittymissopimuksesta vastaa Rautalammin kunta. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

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

 

Tltk 21.4.2016  36 §  

Liite  2, 3,4 

Pakarila-Koipiniemi vesihuoltoalueen muutos on ollut nähtävillä 11.2.2016-

14.3.2016 välisen ajan. Muutoksesta on saatu lausunto Pohjois-Savon ELY-

keskukselta sekä Tervon kunnan ympäristöpalvelulta.  Muistutuksia ei ole 

muutoksesta tullut. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että 

Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueella jäteveden käsittelystä vastaa Rauta-

lammin vesihuoltolaitos.  

Edelleen tekninen lautakunta esittää että alue liitetään kirkonkylän vesihuollon 

toiminta-alueeseen. Kirkonkylän toiminta-alueeseen yhdistäminen tarkoittaa 

sitä, että uudella liitettävällä toiminta-alueella noudatetaan samoja maksupe-

rusteita jäteveden osalta niin käyttö- kuin liittymämaksujen suhteen ,kuin kir-

konkylän vesihuoltoalueella. 

 

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. 

 

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

 

Tltk  21.4.2016  37 § 

 

Liite 5,6,7  Saikarinniemen vesihuollon toiminta-alueen muutos on ollut nähtävillä 07.03.-

04.04.2016 välisen ajan. 

Muutoksesta on saatu lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Tervon 

kunnan ympäristöterveyspalveluilta.  Muutoksesta ei ole annettu huomautuk-

sia. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan muutos on mahdollinen vesihuoltolain 

mukaan kun olosuhteissa tapahtuu oleellinen muutos. Tässä tapauksessa alu-

een liittäminen viemäriverkostoon ei ole lähiaikoina mahdollinen ja siksi on 

perusteltua että vesihuoltoalue on vain kunnan vesihuoltolaitoksen puhtaan 

veden toimitusaluetta eikä alueelle tarjota jätevesipalveluita. 

 

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toteavat lausunnossaan, että kunnan 

alueella toiminta-alueiden tulee kattaa alueet,  joilla kiinteistöjen liittäminen 

vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yh-

dyskuntakehityksen vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että 

Saikarin vesihuoltoalue jatkaa toimintaansa valtuuston hyväksymisen jälkeen 

kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueena vain puhtaan veden osalta. Taksa 

pysyy edelleen valtuuston hyväksymän käyttö- ja liittymätaksan osalta sama-

na. 

 

Edellytykset jätevesiviemärin toteutumiselle Saikarin alueelle ei ole lähiaikoi-

na todennäköistä. Mikäli kuitenkin olosuhteet muuttuvat on alueen viemäröinti 

mahdollista ottaa tuolloin uudelleen esille.   

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Siirtoviemärisuunnitelmien käsittely 

 

 Tltk  38 § Ramboll Oy on laatinut siirtoviemäröintiin suunnitelmat linjaosille Kirkonky-

lä-Korpijärvi sekä Kirkonkylä-Konnekoski-Kierinniemi.  

Suunnitelmien laatimisen aikana on kunta sekä Metsänhoitoyhdistys tehnyt 

linjasopimuksiin liittyen linjamerkinnät, puustoarviot, linjakorvauslaskelmat 

sekä linjasopimukset karttoineen.  Linjasopimuksia on tehty 72 kpl. 

 

Tehtyjen suunnitelmien perusteella ELY-keskus kilpailuttaa hankkeen vesi-

huoltotyön.  Hankeen automaatio kilpailutetaan erillishankintana, koska sen 

liittäminen kunnan vesihuollon valvontajärjestelmään tulee rajoittamaan kil-

pailutusmenettelyä eikä voi olla avoin kuten vesihuoltotyön kilpailutus. 

 

Kokouksessa käydään läpi viemäröintisuunnitelmat.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyt vesihuoltosuunnitelmat ELY-keskuksen 

kilpailutuksen pohjaksi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Metsänmyyntitarjousten käsittely 

 

Metsäjsto 7 §  Kunnan metsäsuunnitelmasta on poimittu metsänmyyntikohteet vuodelle 

2016.  

Liite 1 Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset metsänmyyntikohteista. Tarjo-

usten yhdistelmä on liitteenä nro 1.  

 

Teknisen johtajan ehdotus 

 Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle että 

myydään tämän tarjouspyynnön kohteena oleva puusto Partaharjun Puutarha 

Oy:lle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

Tltk  39 §  Metsäjaosto on käsitellyt puunmyyntitarjoukset ja tehnyt siitä esityksen 

Liite 8 tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle. Tarjousten yhteen-

veto on liitteenä 8. 

 

Teknisen johtajan ehdotus 

 Päätetään esittää kunnanhallitukselle että myydään tämän tarjouspyynnön 

kohteena oleva puusto Partaharjun Puutarha Oy saadun tarjouksen mukai-

sesti. 

 

Päätös:     Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Vesilaskun maksamiseen liittyvän maksuohjelman hyväksyminen 

 

Tltk  40 § Vesilaitoksen asiakas esittää suurehkon vesilaskun maksuohjelmaa siten että 

laskun maksu tulisi suoritettua 4 vuoden aikana.   

 

Kyse on tässä tapauksessa suhteellisen pitkästä maksuohjelmasta. Tekninen 

lautakunta ei ole aiemmin päättänyt siitä kuinka pitkän maksuohjelma voidaan 

hyväksyä viranhaltijapäätöksellä. 

 

Asiaa esitellään kokouksessa. 

  

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää että vesilaitoksen käyttäjälaskutukseen voidaan 

hyväksyä tässä tapauksessa enintään kahden vuoden pituinen maksuohjelman. 

 

Tekninen lautakunta päättää lisäksi että vesihuoltolaitos voi tehdä laskuun 

enintään vuoden kestävän maksuohjelman ilman lautakunnan erillistä hyväk-

symistä. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tiedoksiannot 

 

Tltk 41 §  

 

Teknisen jöhtajan ehdotus: 

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa; 

 

 Maanmittauslaitoksen ilmoitus Pärsnämäen yksityistietoimituksen merkitse-

misestä kiinteistörekisteriin. 

 

 Pohjois-Savon Ely-keskuksen kuulutus päivitetyn Niiniveden ja Konneveden 

välisen vesialueen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen.  Asiakirja tnähtä-

vissä kunnanvirastossa. 

 

Pohjois-Savon Ely-keskuksen lausuntopyyntö Niiniveden ja Konneveden väli-

sen yhteistarkkailuohjelman päivittämisestä. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi pvm 

22.2.2016. 

 

Tervon kunta, ympäristöterveyspalvelut. Tarkastuskertomus  25.2.2016 ve-

denottamoilla suoritetuista valvontasuunitelman mukaisista tarkastuksista 

kunnan kolmella vedenottamolla. 

 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n testausselosteet  22.3.2016 otetuista 

näytteistä;  Kerkonjoensuun koulun keittön verkostovesi,  Kirkonkylän ve-

denottamon lähtevä vesi, Jaakonharjun vedenottamon lähtevä sekä raakavesi, 

sekä Markkasenkankaan vedenottamon lähtevä ja raakavesi -näytteistä.  

 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n testausseloste 22.3.2016 otetusta  

Matti Lohen koulun keittiön talousveden verkostovesinäytteestä.  

 

NabLabs Oy:n jäteveden tarkkailututkimustulos 14.3.2016 kirkonkylän jäte-

vedenpuhdistamon  jätevedestä. 

 

Teknisen lautakunnan metsäjaoston pöytäkirja 14.4.2016  sekä metsäjaoston 

päätös 8 § metsänhoitotarjousten käsittely.   

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 


