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Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
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Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 
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Muut osallistujat 

 

  

Varsinainen jäsen 

 

Pahajoki Juho          - 

Pispala Jouko          x 

Puranen Eeva-Liisa x 

Hänninen Raija       -   

Kaipainen Annikki  x 

Kuikka Joni-Matti   x 

Räsänen Sami          x 
 

 

Varajäsen 

 

Varis Jukka              x   

Raatikainen Pasi  

Jäntti Reino   

Herranen Jussi          x 

Louhikallio Tiina   

Huuskonen Matti    

Lehmonen Juhani   
 

Savolainen Tuure     x 

Weide Ari                x   

Jyrkkänen Hannu     - 

Jalkanen Anneli       -  

Niemelä Risto          -   

Tuppura Antti          - 
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kunnanhallituksen edustaja, tekn.ltk 

tielautakunnan sihteeri 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

rakennustarkastaja-kunnanrakennusm. 

 

ALLEKIRJOITUKSET  

 

 

 

Jouko Pispala 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Tuure Savolainen 

pöytäkirjanpitäjä  

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1-15 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Rautalampi 28.1.2016 

Eeva-Liisa Puranen                             Jukka Varis 
 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVIL-

LÄ PITÄMINEN 

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastol-

la maanantaina 1.2.2016  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 1 §        Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

Päätös: Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jouko Pispala.  Puheenjohtaja 

totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk  2 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Puranen ja Jukka Varis.. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tiedoksiannot 

 

Tltk 3 § 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa; 

 

Aiesopimus Kuopion seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä. 

Päivitys vuosille 2014-2017. 

 

Nablabs Oy – Ambiotica;  Rautalammin kirkonkylän jätevesipuhdistamon 

tutkimustulokset 9.11.2015.  Uusi saostuskemikaalipumppu asennettiin 

22.7.2013. 

 

Nablabs Oy – Ambiotica; Rautalammin kirkonkylän jätevesipuhdistamon 

tutkimustulokset 7.12.2015 . Uusi saostuskemikaalipumppu asennettiin 

22.7.2013. 

 

Nablabs Oy – Ambiotica; Rautalammin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon 

tutkimustulokset näytteenotosta 9.12.2015. 

 

Metsätalouden näkökulmia yleiskaavamerkintöihin ja –määräyksiin-selvitys. 

TAPIO Metsäekonomia-yksikkö. 

 

Aloite kunnanhallitukselle arboretumin tilan kohentamiseksi 31.12.2015. Si-

sä-Savon luonnonystävät ry.  

 

Savon Voima Verkko; Johtoalueen käyttöoikeussopimukset; 

-  18.1.2016  maakaapelin sijoittamisesta tilalle Tallivuori 18:341, 

-  15.1.2016 maakaapelin/ilmajohdon sijoittaminen tiloille Matilan-

puisto 83:1, Yritys 67:24 sekä Tallivuori 18:341, 

-  12.1.2016 maakaapelin sijoittaminen tiloille Vinkkeli 70:26, Nouk-

kalamminpuisto 79:31, Vihertien puisto 79:15 sekä Terveyskeskus 79:13, 

-  12.1.2016 maakaapelin sijoittamisesta tiloilla Matilanpuisto 83:1, 

Koivuharju 46:7, Soraharju 21:74, Vinkkeli 70:26, Puistola 67:15 ja Viher-

tien Puisto 79:15. 

 

Teknisen lautakunnan metsäjaoston pöytäkirja 20.1.2016. 

 

 Kunnanvaltuuston päätös 8.12.2016 § 75 Vesihuoltolaitoksen taksat 

1.1.2016 alkaen. 

 

Kunnanvaltuuston päätös 29.12.2015, Rautalammin rakennusjärjestyksen uu-

siminen. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Joni-Matti Kuikka saapui kokoukseen.



RAUTALAMMIN KUNTA     Kokouspäivä Sivu  

Tekninen lautakunta 28.01.2016 4  

   

 

        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Viranhaltijapäätökset 

 

Tltk 4 §    

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

   Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan tehdyt viranhaltijapäätökset: 

 

Vs. teknisen johtajan päätös 18.12.2015 talvikunnossapitoon liittyvät kone-

työt vuosille 2016-2019. 

 

Teknisen johtajan päätös 21.1.2016 vesitornin virtausmittarin hankinta 

Schneider Electric Oy:ltä hintaan 2950 € + asennus 500-700 €, hinnat alv 

0%) . 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan kokousten koolle kutsuminen 

 

Tltk 5 § Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättämi-

nä aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo 

kokouksen tarpeelliseksi tai mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 

puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Toimielimen tulee päät-

tää millä tavoin kutsu kokoukseen on lähetettävä.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää että teknisen lautakunnan kokoukset pidetään 

kunnanvirastolla tarvittaessa kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00  

alkaen ja muulloin asian kiireellisyyden niin vaatiessa. Kokouskutsut ja esi-

tyslistat toimitetaan postitse siten, että ne ovat perillä kolme päivää ennen 

kokousta. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Aikataulu aloitetaan 1.3. alkaen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 

 

Tltk 6 § Lautakuntien, johtokuntien, toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytä-

kirjat asetetaan nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin tai sen puheenjohtaja 

katsoo tarpeelliseksi. 

 

 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta 

seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana klo 9-15 teknisen osaston-

kansliassa.   

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään 

julkisuuslain ja kuntaliiton ohjeiden mukaisesti nähtävillä teknisessä toimis-

tossa sekä kuntaliiton suositusten mukaisesti kunnan internet-sivuilla ko-

kouspäivän jälkeisenä maanantaina ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden 

päätöspöytäkirjat päätöstä seuraavana päivänä viraston aukioloaikana tekni-

sellä osastolla ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan säädetyllä tavalla niissä 

lehdissä missä kunnan päätökset on päätetty tiedottaa. 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan tositteiden hyväksyjät 
 

Tltk 7 § Lautakunnan tai muun kunnan viranomaisen on määrättävä ne henkilöt jotka 

sen puolesta hyväksyy lautakunnan tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty 

vastuualuesäännöllä. 

 

 Teknisen toimen vastuualuesäännön mukaan lautakunnan hyväksymät so-

pimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kun-

nanjohtaja ja varmentaa esittelijänä toimiva viranhaltija. 

 

 Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan määritellyt vi-

ranhaltijoiden taloudellisen päätösvallan euromääräiset rajat. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan talousarvion tehtävä-

alueiden laskujen ja tositteiden hyväksyjät seuraavasti; 

 

1. Hallinto tekninen lautakunta, Palo- ja pelastustoimi, Jätehuolto, Vesi-

huolto, Kiinteistöt, Varikko, Liikenneväylät: käyttötalouden tositteet hy-

väksyy tekninen johtaja tai hänen sijaisensa. Kunnan kiinteistöjen säh-

kön kulutusmaksulaskut hyväksyy kiinteistömestari. 

 

2. Maankäytön suunnittelu/kaavoitus: tositteet hyväksyy tekninen johtaja 

tai rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari. 

 

3. Investointiryhmien talonrakennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omai-

suus sekä vesihuolto: tositteet hyväksyy tekninen johtaja tai hänen sijai-

sensa. 

 

4. Kiinteistökeskuksen henkilöstön matkalaskut hyväksyy kiinteistömesta-

ri. Teknisen lautakunnan alaisen muun henkilöstön matkalaskut hyväk-

syy tekninen johtaja tai hänen sijaisensa. 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 

 

Tltk 8 §   Kunnanhallituksen hallintokunnille antama vuoden 2016 talousarvion täytän- 

Liite 1 töönpano-ohje on liitteenä 1.   

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta merkitsee liitteen 1 mukaisen täytäntöönpano-ohjeen 

tietoon saatetuksi. 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Aloite arboretumin tilan kohentamiseksi 

 

Tltk 9 §  Rautalammin kunnalla on vanhan vanhainkodin vieressä arboretum eli puu 

Liite 2 ja 3 lajipuisto. Puusto on jo varttunutta ja alueella tarvitaan hoitotoimia. Sisä-

Savon luonnonystävät ry on tehnyt aloitteen arboretumin tilan kohenta-

miseksi (liite 2). 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Arboretum on toiminut koulun opetuskohteena ja sen ylläpitoa on tehty yh-

dessä puistotöiden yhteydessä. Tekninen osasto laatii puiston hoitoon suun-

nitelman jossa on esitetty peruskunnostukseen liittyvät toimenpiteet (puun 

kaadot, polkujen peruskunnostus, kalusteet ja opastus) sekä ylläpitosuunni-

telma jossa on vuotuiset ylläpitotehtävät. Suunnitelman perusteella kohden-

netaan arboretumin ylläpitoon säännöllinen rahoitus. Suunnitelma valmistel-

laan yhdessä kunnanhallituksessa  (liite 3) 18.1.2016 päätetyn puisto- ja vi-

heraluesuunnitelman yhteydessä. Suunnitelma koskee kantatien 69 tienvar-

sialueita Hankamäentien risteyksestä Kilpimäelle sekä Rautalammintien 

tienvarsialueita kirkonkylästä Kattilavirralle. Lopullisen puisto- ja viher-

aluesuunnitelman hyväksyy kunnanhallitus. 

 

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kuopion seudun liikennestrategiaryhmän hyväksymän seudullisen aiesopimuksen käsittely 

kunnissa 

 

Tltk 10 § Vuonna 2005 valmistuneen Kuopion seudun liikennestrategian ja sen toteuttami- 

Liite 4 seksi solmitun aiesopimuksen toteutumista on seurattu säännöllisesti. Seurannasta on 

vastannut Kuopion seudunliikennestrategiaryhmä. Seurannan perusteella on päätetty, 

että liikennestrategia ja sen toteuttamisen aiesopimus edellyttävät laajempaa kokonais-

tarkastelua ja uuden aiesopimuksen solmimista. Tässä aiesopimuksessa esitetyt toi-

menpiteet on määritetty vuosien 2012-2014 aikana toteutetun liikennestrategianpäivi-

tystyön yhteydessä. 

 

Päivitystyön keskeisimmät tavoitteet olivat laajentaa liikennejärjestelmätyö koske-

maan koko Kuopion toiminnallista kaupunkiseutua ja liittää liikenteen kehittäminen 

entistä tiiviimmin seudun muuhun strategiseen kehittämiseen. Lisäksi työn yhteydessä 

päivitettiin Kuopion seudun liikennejärjestelmätyön toimintaperiaatteet vastaamaan 

valtakunnallisia linjauksia ja uusimpia toimintamalleja. 

 

Aikaisemmin sovittuja liikennejärjestelmätyön painotuksia ei ole tarvetta muuttaa ei-

kä erillisiä liikennejärjestelmän kehittämistavoitteita ole nähty tarpeelliseksi. Seudun 

muut strategiat (mm. kasvusopimus, aluerakennemallityö) ja niiden tavoitteet muo-

dostavat riittävän pohjan myös liikenteen kehittämiselle. Toimenpiteet on määritetty 

laajojen taustatarkastelujen ja liikennestrategian päivitystyönyhteydessä käydyn vuo-

rovaikutuksen pohjalta. Uutena lähtökohtana on asiakasnäkökulman painottaminen 

aiempaa huomattavasti vahvemmin. Aktivoidaan asukkaiden ja yritysten yhteistyötä, 

sitoutetaan asukkaat ja yritykset liikenteen kehittämiseen ja tuodaan esiin henkilö- ja 

yrityskohtaisten ratkaisujen merkitystä liikennejärjestelmäkokonaisuuden näkökul-

masta. Samalla viedään toimenpiteitä entistä vahvemmin osaksi maankäytön, asumi-

sen ja palvelujen suunnittelua sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämis-

tä. 

 

Aiesopimus sisältää lähitulevaisuudessa mm: seuraavia toimintakokonaisuuksia: 

- joukkoliikenteen ja kuntien henkilökuljetusten kehittäminen 

- työmatkaliikenteen kehittäminen joukkoliikenteen kysyntää vahvistamalla 

- viisaan liikkumisen aktivointi 

- logistiikan kehittäminen 

- liikenteen kehittämisen liittäminen muuhun seudun kehittämiseen 

 

Rautalammin kunta ollessaan edelleen mukana hankkeessa pystyy hyödyntämään 

hankeen tuloksia sekä esittämään hankkeessa edelleen omia liikennejärjestelmään liit-

tyviä kehittämisajatuksia. Rautalammin osuus hankkeen kustannuksista on aiesopi-

muksen yhteydessä tehtävistä toimintakokonaisuuksista joitakin satoja euroja. Tar-

kemmat kustannukset selviävät kun kaikki toimintakokonaisuuksien tarkemmat suun-

nitelmat valmistuvat ja ne tulevat erikseen päätettäviksi 

 

Aiesopimus on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä  4. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kuopion seudun liikennestra-

tegiatyöryhmän hyväksymän aiesopimuksen hyväksymistä. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

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

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. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Koneurakointitarjouksen  

hyväksyminen 

 

Tltk 12 §  

Liite 5 ja 6 Kunta on myynyt Toholahden teollisuusalueelta tontin hallin rakentamiseksi 

Sami Lehmoselle. Teollisuushallille pääsyn sekä mm. tavarankuljetuksen hel-

pottamiseksi on perusteltua rakentaa alueen viereen kunnan maalle tie josta tu-

lee liittymä hallille.  

 

Yrittäjä valmistelee parhaillaan aluetta hallirakentamista varten ja samassa yh-

teydessä voidaan tehdä myös em. tie kiertämään alueen ympäri (liite 5 ). Tien 

korkeimmalla kohdalla on kallioaluetta jota louhimalla saadaan tien tasausvii-

vaa madallettua ja paremmin sopimaan teollisuuskäyttöön. Samalla saadaan 

louhitulta alueelta tien ja teollisuushallin alusrakenteisiin kiviainesta.  

 

Kiviaineksen ja tarvittavien maatöiden osalta on kunnan edullisin käyttää alu-

eelle hallia rakentavaa maanrakennusurakoitsijaa (Sami Lehmonen) tarvitse-

miinsa maanrakennus- ja murskaustöihin. Urakoitsija on jättänyt urakointiin 

liittyvästä konetyöstä yksikköhinnat (liite 6). 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy Toholahden teollisuusalueelle tulevan tien ra-

kentamiseen tarvittavan konetyön hankkimisen Sami Lehmoselta. Perusteluna 

suorahankinnalle on se että tien viereen syntyvän teollisuusalueen valmistelun 

yhteydessä voidaan paikalla olevaa kalustoa käyttää joustavasti ja ilman siirto-

kustannuksia. Tämä järjestely halventaa tien rakennuskustannuksia ja on ko-

konaisedullisin tapa toteuttaa ko. tien rakentaminen. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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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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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. 



RAUTALAMMIN KUNTA     Kokouspäivä Sivu  

Tekninen lautakunta 28.01.2016 16  

   

 

        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Hyvityspyyntö vesilaskusta. Vesilaitoksen hyvitysperusteet. 

 

Tltk 14 § Vesilaitoksen asiakas Latsinmäeltä pyytää hyvitystä vesilaskuun joka aiheutuu 

WC-istuimen vuotamisesta viemäriin. Vuodosta on aiheutunut asiakkaan pois-

sa ollessa asiakkaan ilmoituksen mukaan 153 m3:n ylimääräinen kulutus. Ko. 

määrästä asiakas pyytää hyvitystä jäteveden osalta. 

 

Kunnan vesihuoltolaitos on noudattanut mm. seuraavia periaatteita hyvityksiä 

käsitellessään: 

 

1. Kiinteistön vesivahinko, jossa vettä on todistettavasti valunut äkillisesti 

kiinteistön vesijohtoverkostosta maahan, on maahan valuneesta vedestä hyvi-

tetty jätevesimaksua. 

 

2. Väärästä laskutuksesta tehty hyvitys (esim. mittarin lukuvirhe tms.) 

 

3. Jätevedestä tehtävä hyvitys, jossa kiinteistön jätevettä on kuljetettu suoraan 

puhdistamolle ja vesimäärä on todistettavasti mitattu. 

 

Viemäriin vuotaneesta puhtaasta vedestä ei synny viemärilaitoksella juuri 

muuta säästö, kuin mitä jäteveden sisältämän kiintoaineen lietteen käsittelystä 

syntyy. Asiakkaan esittämä jätevesimäärä (153 m3) tuottaa normaalitapauk-

sessa n. 250 kg puhdistamolta pois kuljetettavaa lietettä. Lietteen käsittelyn 

tonnihinta on 56,29 €/tn. Puhdistamolietteen osalta kyseisessä tapauksessa 

kunnalle koituva säästö on siis enimmillään n. 14 euroa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Koska viemäriin vuotaneen puhtaan veden osalta ei synny merkittäviä säästöjä 

viemärilaitokselle, ei siitä asiakkaalle anneta hyvitystä. Tekninen lautakunta 

pitää em. hyvitysperusteet edelleen voimassa.  

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



RAUTALAMMIN KUNTA     Kokouspäivä Sivu  

Tekninen lautakunta 28.01.2016 17  

   

 

        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Raportti Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon lopettamis- ja purkutöistä   

  

Tltk 15 §   

Liite 8 Kerkonkosken puhdistamon ympäristöluvassa on yhtenä ehtona puhdistamon 

purun yhteydessä toimittaa luvan valvojana toimivalle Pohjois-Savon ELY 

keskukselle raportti puhdistamon lopettamis- ja purkutöistä.  

Ko. raportti on liitteenä 8. 

 

Puhdistamo on purettu ja rakennustarkastaja on pitänyt paikalla purkuilmoi-

tuksen perusteella rakennuskatselmuksen 26.1.2016, jossa on todettu että ra-

kennus ja purkuputki on purettu. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyn raportin Kerkonkosken puhdistamon 

lopettamis- ja purkutöistä. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 


