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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tltk 1 §

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Tltk 2 §

Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen
päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Pispala ja Eeva-Liisa Puranen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivä
15.01.2015

Sivu
3

Teknisen lautakunnan kokousten koolle kutsuminen
Tltk 3 §

Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Toimielimen tulee päättää millä tavoin kutsu kokoukseen on lähetettävä.
Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2014 aikana kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17.30 alkaen ja muulloin asian kiireellisyyden niin
vaatiessa.

va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää että teknisen lautakunnan kokoukset pidetään
kunnanvirastolla tarvittaessa kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 16.00
alkaen ja muulloin asian kiireellisyyden niin vaatiessa. Kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan postitse siten, että ne ovat perillä kolme päivää ennen
kokousta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
Tltk 4 §

Lautakuntien, johtokuntien, toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin tai sen puheenjohtajakatsoo tarpeelliseksi.
Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta
seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana klo 9-15 teknisen osastonkansliassa.

va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään
julkisuuslain ja kuntaliiton ohjeiden mukaisesti nähtävillä teknisessä toimistossa sekä kuntaliiton suositusten mukaisesti kunnan internet-sivuilla kokouspäivän jälkeisenä maanantaina ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden
päätöspöytäkirjat päätöstä seuraavana päivänä viraston aukioloaikana teknisellä osastolla ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan säädetyllä tavalla niissä
lehdissä missä kunnan päätökset on päätetty tiedottaa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
Tltk 5 §

Markkinaoikeus on kumonnut Rautalammin kunnan tekemän päätöksen
sähkönhankinnasta ajalle 1.1.2014-31.12.2017. Kunta oli palkannut kilpailutusta hoitamaan puolestaan Skapat Energia Oy:n. Hankintapäätöksestä on
valittanut 220 Energia Oy. Kunta oli sulkenut valittajan pois kilpailusta koska se ei ollut täyttänyt tarjouspyynnössä olleita ehtoja. Kunta oli valinnut
Switch Nordic Green AB:n tarjouksen
Markkinaoikeus oli katsonut että tarjouspyynnössä olevaa sähkön hankintaa
ei voinut toteuttaa pelkästään sähkönvälityksessä käytettyä marginaalia kilpailuttamalla vaan hankintatapaa valittaessa olisi tullut käyttää koko sähkön
hankinnan arvoa. Hankinta-ajan sähkön hankinnan kokonaisarvo olisi tuolloin ylittänyt EU hankintarajan ja siten hankintaa ei voinut toteuttaa kansallisena hankintana. Hankinnassa oli siis tapahtunut menettelytapavirhe.
Rautalammin kunnalla on Savon Voima Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa
oleva sopimus sähkönhankinnasta vuoden 2015 loppuun asti.

va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta palkkaa Skapat
Energia Oy:n hoitamaan sähkön kilpailutuksen uudestaan.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttamisessa aiheutuneiden kustannusten
hyvittäminen
Tltk 6 §

Markkinaoikeus kumosi Rautalammin kunnan tekemän päätöksen sähkönhankinnasta ajalle 1.1.2014-31.12.2017. Kunta oli palkannut kilpailutusta
hoitamaan puolestaan Skapat Energia Oy:n. Inhimillisen virheen vuoksi oikeudenkäyntikustannukset tulivat Rautalammin kunnan maksettaviksi. Rautalammin kunta maksoi laskun myös sähkönhankinnan kustannuksista,
vaikka markkinaoikeuden päätöksen jälkeen sähköä ei voitu ostaa Switch
Nordic Green AB – yhtiöltä. Rautalammin kunnalle aiheutui ylimääräisiä
kustannuksia oikeudenkäyntikuluista 3769,60 euroa ja sähkönhankinnan
palvelumaksua 2586,00 euroa.
Skabat Oy on esittänyt, että se hyvittää kunnalle aiheutuneet kulut esim.
sähkölaskujen käsittelypalvelumaksuissa sekä sähköhankinnan kilpailuttamisesta aiheutuneista kustannuksista.

va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Skapat Energia Oy hyvittää virheellisestä
laskutuksesta aiheutuneet kustannukset seuraavasti: sähkölaskujen käsittelypalvelu 3968,00 euroa ja sähkönhankinnan kilpailuttaminen 2390,00 euroa.
Päätös:

Päätettiin, että va. tekninen johtaja tutkii sähkölaskujen käsittelypalvelua.
Hyväksyttiin hyvitys sähköhankinnan kilpailuttamista koskien. Sähkölaskujen käsittelypalveluasia käsitellään myöhemmässä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivä
15.01.2015

Sivu
7

Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja 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 vanhan 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. 35.000-40.000 euroa.
Lisäksi ELY-keskus esittää, että maantielle 543 voitaisiin toteuttaa tievalaistus kantatie 69:n ja Korholantien risteyksen välille n. 600 m:n
matkalle siten, että kunta rahoittaa rakentamisen ja linja jää valtion ylläpidettäväksi. Rakentamiskustannus on n. 21.000 euroa.
va. 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
syntyvät 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.
_________________________________
Kh 236 §
Kunnanjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivä
15.01.2015

Sivu
8

Kunta teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti osallistuu keskustaajaman katuvalaistuksen uusimiseen pylväiden osalta siten, että kunta sitoutuu rahoittamaan sen, että katuvalopylväät muutetaan kunnan

esittämiksi metallipylväiksi ja taajama-alue toteutetaan maakaapeloinnilla. Kunnalle tuleva lisäkustannus tästä on 35.000-40.000 €.
Kunta on mukana kantatie 69 ja Korholantien risteyksen (paikallistie
n:o 543) välisen valaistuksen rakentamisessa. Kunnalle tulevat rakentamiskustannukset katuvalaistuksen osalta ovat noin 21.000 €
Kunnanhallitus edellyttää, että ennen sopimuksen tekemistä ELYkeskuksen kanssa, kunnanhallitukselle toimitetaan ELY-keskuksen
suunnitelmat ja kokonaiskustannusarviot molemmista valaistushankkeista ja maakaapeloinneista.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautalammin keskustaajamaalueen katuvalaistukseen ja maakaapelointiin yhteistyössä PohjoisSavon ELY- keskuksen kanssa kustannusten jakamiseksi valtion ja kunnan välillä varataan 60.000 euron määräraha kunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosasta. Lisämääräraha on käytettävä 31.12.2014
mennessä, ja se koskettaa katuvalaistusta kantatie 69 keskustaajamassa
(4 km) ja paikallistiellä n:o 543 (0,65 km) olevaa katuvalaistusta ja niiden maakaapelointia. Rautalammin kunta esittää samalla, että ELYkeskus toteuttaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen mainitulle 650
metrin tieosuudelle (paikallistie n:o 543).
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_____________________________
Kv 59 §
Päätös:

Tekninen johtaja Tuure Savolainen selvitti asiaa kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen kunnanhallituksen
käsittelyyn.
Kunnanvaltuusto palautti asian yksimielisesti kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

_____________________________
Tltk 15.01.2015
7§

Asian käsittelyn aiemmat vaiheet edellä olevan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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va. Tekninen johtaja esittelee kokouksessa tekniselle lautakunnalle ELYkeskuksen tekemän kirkonkylän valaistuksen saneeraushankkeen suunni
telman. Hankkeen kustannusarvio on liitteenä nro 1 ja suunnitelmaluonnos
pvm 27.11.2014, liitteenä nro 2.
ELY-keskuksen tekemän hinta-arvion mukaan kirkonkylän valaistuksen
saneeraushankkeesta aiheutuisi lisäkustannuksia seuraavasti:
- Kerkonkoskentien valaistuksen jatkaminen välillä KT69Korholantien risteys, 16 000 €
- Keskustan valaisinpylväiden toteuttaminen metallipylväinä ja maakaapeloituina, 67 000 €.
va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta hyväksyisi kirkonkylän taajaman osalta (n. 4,0 km) kantatie 69:n katuvalaistuksen uusimisen ELY- keskuksen tekemän suunnitelman pohjalta siten, että kunta
omalla rahoituksellaan vastaisi niistä kustannuksista, jotka syntyvät
-

Päätös:

valaisinpylväiden muuttamisesta metallipylväisiin ja maakaapelointiin, hinta-arvio 67.000 €, sekä
kunta hyväksyisi ELY- keskuksen tarjouksen kantatie 69:n ja Korholantien välisen katuvalaistuksen rakentamisesta, hinta-arvio
16.000 €.

Juho Pahajoki ehdotti, että keskustan valaisinpylväät toteutettaisiin puupylväinä ja ilmajohtoina, ja että kunta hyväksyisi ELY-keskuksen tarjouksen
kantatie 69:n ja Korholantien välisen katuvalaistuksen rakentamisesta. Juho
Pahajoen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vihta-Paavon tien venelaiturin kunnostaminen
Tltk 8 §

Vihta-Paavon tien venelaituri rikkoutui talvella 2013 – 2014. Venelaituri on
huonossa kunnossa ja ilman korjaustoimenpiteitä se pitää purkaa keväällä
2015. Vihta-Paavon tien venelaituri on rakennettu 1970 – luvulla ja sen korjaaminen tulisi kalliimmaksi kuin uusien laituriosien ostaminen ja asentaminen.
Kesällä 2014 pyydettiin tarjouspyynnöt kahdelta eri toimittajalta toista laituria koskien. Tämän tarjouskilpailun Hetemark Oy voitti. Tarjouskilpailun
yhteydessä pyydettiin Hetemark Oy:ltä tarjous myös Vihta-Paavon tien venelaiturin uusista osista. Hetemark Oy:n tarjous Vihta-Paavon tien laiturin
osista on 15 724,00 € (sis. alv 24%).

va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Vihta-Paavon tien laiturin osat hankitaan
Hetemark Oy:ltä hintaan 15 724,00 € (sis. alv 24%). Työhön käytetään vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan Laiturit ja venepaikat määrärahaa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosa sekä kunnan
vuoden 2015 investointikohteet
Tltk 9 §
Liitteet 3 ja 4

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan hyväksytty teknisen lautakunnan
käyttötaloustalousarvio vuodelle 2015. Tehtävätasoinen käyttötalousosa liitteenä3. Vuoden 2015 investointikohteet on esitetty liitteessä nro 4.

va. Teknisen johtajan ehdotus
Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saatetuksi vuoden 2015 teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalousosan sekä kunnan investointikohteet v.
2015.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Tiedoksiannot
Tltk 10 §
va. Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:
-

Päätös:

Hankeselvitys Länsi-Suomen aluehallintovirastolle Rautalammin
ratsastuslukion sisäilma- ja kosteuskorjaushankkeen toteutuneista
kustannuksista.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

