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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tltk 59 §

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Tltk 60 §

Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen
päätyttyä. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Räsänen ja Jouko Pispala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Sivu
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Viranhaltijapäätökset
Tltk 61 §
Liite 1
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunnan tietoon saatetaan liitteen nro 1 mukaiset teknisen johtajan viranhaltijapäätökset.
Päätös:

Merkittiin päätökset tietoon saatetuiksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Tiedoksiannot
Tltk 62 §
Teknisen johtajan ehdotus:
Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa;
Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksi kesäkuu 2016.
Suomen metsäkeskuksen metsäpalvelu Otson pöytäkirja tiehankkeen päättämisestä Verhoilijantiellä, Toholahti.
Kunnanhallituksen päätökset 1.8.2016;
- Pitkälahden matkailupalvelua palveleva kehittäminen ja rakentaminen.
- Maa-alueiden ostaminen Rautalammin seurakunnalta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksiannot tiedoksi.
Joni-Matti Kuikka saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Yksityisteiden kunnosspitoavustusten jakaminen vuonna 2016
Tltk 63 §
Liite 2

Teknisen lautakunnan talousarviossa vuodelle 2016 on varattu yksityisteiden kunnossapidon avustamiseen 51.000 €:n määräraha. Kunnossapitoavustuksen kriteerit täyttävät tiekunnat on jaoteltu neljään kunnossapitoluokkaan, pääsääntöisesti pysyvän asutuksen määrän perusteella. Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää pysyvän asutuksen käytössä olevalle yksityistielle ja vähimmäispituus avustettavalle tielle on 400 metriä. Kunnossapitoavustus 1E luokan teille 230 €/km, 1. luokan teille 215 €/km, 2. luokan teille 185
€/km ja 3. luokan teille 165 €/km. Yksityistiet 1E luokassa ovat ns. läpiajoteitä, joilla on paljon ulkopuolista liikennettä. Kunnan kunnossapitoavustusta esitetään myönnettäväksi 95:lle tielle, yhteensä n. 240 km:n pituudelta
yksityistietä.
Valmistelu: maaseutuasiamies Hannu Jyrkkänen.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää jakaa vuoden 2016 kunnossapitoavustukset liitteen 2 mukaisesti, yhteensä 50691,35 €.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Oikaisuvaatimus teknisen johtajan päätöksestä nro 858/2016 koskien Pärsnämäen tiekunnan
kokouksen päätöksiä
Tltk 64 §
Liite 3,4,5

Pentti Aitkoski on tehnyt tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen teknisen
johtajan päätöksestä (päätös 858/2016) ottaa tielautakunnan käsittelyyn Pärsnämäen tiekunnan kokouksessa 6.11.2015 päätetyn, lainvoimaiseksi tulleen,
tieyksiköinnin korjaamisen. Liitteet 3-5.
Aitkoski on oikaisuvaatimuksessaan myös esittänyt että ko. tiekunnan kokouksen koolle kutsumisessa ei olisi menetelty oikein.

Teknisen johtajan ehdotus
Koska asiakirjojen perusteella ei ole mahdollista päätellä että tiekunnan kokous olisi laillisesti kokoon kutsuttu päättää tekninen lautakunta kehottaa Pärsnämäen tiekuntaa kutsumaan kokouksen uudestaan kokoon ja käsittelemään
6.11.2015 tiekunnan kokouksessa tehdyt asiat uudelleen.
Teknisen johtajan viranhaltijapäätöksen 858/2016 osalta lautakunta ei tee
muutosta päätökseen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Teknisen lautakunnan talousarvio 2017 ja taloussunnitelma 2018-2020
Tltk 65 §
Liitteet 6-7

Teknisen lautakunnan talousarvio on liitteenä (6-7). Talousarviossa toimintatuottojen määrä on 1 614 232€. Tuottojen määrä on arvioitu kasvavan
vuoden 2015 tilinpäätöksestä 55 463€. Vastaavasti toimintakulut on
2 272 122€ ja tämä on vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna 173 803€
suurempi. Suurimmat muutokset vuoden 2015 tilinpäätökseen syntyvät henkilösivukuluissa (17 897), palvelujen ostossa (72 660€) ja eläkekuluissa
(58 544€).
Tehtävätasolla voidaan talousarvioon v.2017 luetella muutoksia v. 2015 tilinpäätökseen:
Hallinto tekninen lautakunta (500):
-työllistämiskulut siirretty pois teknisen lautakunnan talousarviosta
-viranhaltijan vuorotteluvapaan loppuminen
Jätehuolto (510):
-pakkausjätteen keräyksen siirtyminen RINKI Oy:lle
Vesihuolto (520):
-lautakunta esittää vesitaksan muutosta siten että kiinteistön mittarimaksua
korotetaan 60% ja vesi- ja jätevesitaksaa alennetaan 5%.
-Kerkonkoskelle veden ostaminen Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta.
Markkasenkankaan vedenottamo on varavedenottamona.
-palvelujen ostot nousevat: lietteen käsittely, puhdistamon tietokone ja laitteiston huollot
-ei arvioitu talousarvioon jäännöspääoman korvausta kunnalle
Palo- ja pelastustoiminta (530): ei muutoksia.
Kiinteistöt (540) :
-Metsänmyyntiä ja tonttimyyntiä lisätty.
-eläkekulujen nousu
Varikko (550):
-ei muutoksia
Liikenneväylät (560):
-ei muutoksia
Maankäytön suunnittelu (570):
-asemakaavoitus lisääntyy kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Taloussuunnitelma 2018-2020:
- ei vuosittaista nousua. kustannussäästöt toteutetaan etsimällä kustannustehokkaita toimintatapoja. Sote:n aiheuttamia muutoksia ei ole ennakoitu.
- vesihuollon taksantarkistuksia ei ennakoitu.
Liitteenä oleviin tehtävätason sekä toimielintason talousarvioehdotuksiin tulee
vielä tarkennuksia esityslistan toimittamisen jälkeen. Tarkennettu talousarvioehdotus sekä talousarvion tekstiosat jaetaan kokouksessa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa jaetun teknisen lautakunnan talousarvioesityksen siinä olevin muutoksin.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Talousarvion investointiosa vuodelle 2017
Tltk 66 §
Liite 8
Liitteenä 8 esitys vuoden 2017 talousarvion investointiosalle sekä suunnitelmavuosien 2018-2020 investointiosaksi.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen muutettuna liitteen 8 mukaisesti
yksimielisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Veden ostaminen Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunnalta Kerkonkoskelle
Tltk 67 §
Kunnan vedenottamo Markkasenkankaalla on toimittanut veden Kerkonkoskelle
vesisosuuskunnalle. Markkasenkankaan vedenottamon omistaa kunta ja PakarilaKoipiniemi vesiosuuskunta yhdessä. Vedenottamon käyttökustannukset on jaettu
vuosittain vedenoton suhteessa ja investoinnit puoliksi.
Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunnalle valmistui oma vedenottamo Vennamonkankaalle vuonna 2015. Tästä vedenottamosta Pakarila-Koipinimen vesihuolto-osuuskunta tarjoaa mahdollisuuden ottaa kunnalle käyttöön tukkuvesihinnoittelulla vettä Kerkonkosken taajamaan.
Markkasenkankaan vedessä on huomattavasti korkeampi mangaanipitoisuus (16
µg/l) kuin Pakarila-Koipiniemen vedenottamolla Vennamonkankaalla (0,65 µg/l).
Mangaani aiheuttaa Kerkonkosken vesijohtoverkostossa jatkuvasti saostumia ja
huuhtelutarvetta. Mangaanin määrä alittaa Markkasenkankaalla kuitenkin talousvedelle asetetun raja-arvon (50 µg/l) . Lisäksi raakaveden rautapitoisuus Markkasenkankaalla on n. 5 kertaa korkeampi kuin esimerkiksi kirkonkylässä (11µg/l
vs. 2,2 µg/l).
Käyttökustannukset Markkasenkankaan vedenottamolla ovat olleet viimevuosina
n. 1 €/tuotettu vesi-m3.
Teknisen johtajan ehdotus
Tekninen lautakunta päättää käynnistää Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoosuuskunnan kanssa neuvottelut veden ostamisesta heidän omistamaltaan vedenottamolta Vennamonkankaalta. Mikäli sopimukseen päästään hinnasta, muutetaan Markkasenkankaan vedenottamo varavedenottamoksi.
Päätös:

Lautakunta päätti valita neuvotteluun Juho Pahajoen ja Jouko Pispalan.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Hallitilan vuokraaminen teknisen lautakunnan käyttöön Oikarilan teollisuushallista
Tltk 68 §
Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallit on antanut tekniselle osastolle tarjouksen hallitilan vuokraamisesta teknisen lautakunnan käyttöön. Vuokratarjous koskee 447 m2:n halliosaa. Vuokran suuruus on 5,5 €/m2.
Teknisen johtajan ehdotus:
Valitaan kaksi teknisen lautakunnan jäsentä neuvottelemaan teollisuushalliyhtiön kanssa halliosan vuokraamisesta.
Päätös:

Valittiin Juho Pahajoki ja Joni-Matti Kuikka teknisen lautakunnan jäsenistä
neuvotteluun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rämäkkätien katuvalojen rakentaminen
Tltk 69 §
Kunta on rakentanut asemakaava-aluille ja niiden läheisyyteen useita katuvalotäydennyksiä viimeisen kahden vuoden aikana. Viimeisimmät katuvalolinjat
ovat Äijäniementiellä, Alatien alueella ja Korholan tiellä. Näistä asemakaavaalueen ulkopuolella oleva yksityistie on mm. Korholantie.
Rämäkkätien alku on kirkonkylän asemakaava-aluetta, mutta n. 140 m matka
ennen Rämäkän lomakeskusta on yksityistietä. Tielle on suunniteltu 9 katuvalaisinta jotka voidaan asentaa Savon Voima Oy:n syöttökaapeliurakan yhteydessä syksyn 2016 aikana. Alustavasti kunnan asemakaava-alueelle tulisi 6-7
valaisinta ja yksityistien osuudelle 2-3 valaisinta.
Teknisen johtajan ehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy Rämäkän yksityistien osuudelle katuvalaisun
rakentamisen ja jatkossa siitä seuraavat kunnossapito- ja käyttömaksut teknisen lautakunnan talousarviosta maksettaviksi.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vesihuolto/ siirtoviemärihanke kirkonkylä-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi/ urakoitsijan
valinta
Tltk 70 §
Liitteet 9-10

Keski-Suomen Ely-keskuksen ja Rautalammin kunnan yhteishankkeena on
valmistelu siirtoviemärit Rautalammin kirkonkylältä Korpijärvelle, Törmälään ja Kierinniemeen. Rakennusurakka on kilpailutettu julkaisemalla
24.8.2016 hankintailmoitus ”HILMA Julkiset hankinnat” ilmoituskanavalla.
Määräaikaan 23.9.2016 klo 13.00 mennessä saapui 7 tarjousta. Tarjoukset
käsiteltiin välittömästi tarjousajan loppumisen jälkeen ja tarjousten avauskokouksesta on laadittu pöytäkirja, liite 9.
Edullisimman tarjouksen teki Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy.
Siirtoviemärihankkeesta on tekninen johtaja Tuure Savolainen laatinut hankinta-arvolaskelman jonka kokonaissumma on 1 091 420€ (alv. 0%), liite
10.

Teknisen johtajan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että se hyväksyy laaditun
hankinta-arvolaskelman mukaisen hankkeen siirtoviemärin rakentamiseksi
Kirkonkylältä Korpijärvelle, Törmälään ja Kierinniemeen sekä antaa hankkeelle aloitusluvan urakkakilpailutuksen valitusajan päättymisen jälkeen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vesihuoltolaitoksen eriyttäminen kunnan kirjanpidossa
Tltk 71 § Liite 11

Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat astuneet voimaan
1.9.2014. Lain mukaan tulee kunnan kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto
muista toiminnoista ja vesihuollolle sekä hulevesien käsittelylle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kirjanpito voidaan eriyttää kunnan kirjanpidosta joko kokonaan erilliseksi kirjnapitoyksiköksi tai
vaihtoehtoisesti kirjanpidollinen taseyksikön perustaminen.
Liitteenä kuntajaoston omaehtoinen lausunto vesihuoltolain muutosten vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpäätökseen
sekä kuntaliiton julkaisu Kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen.
Eriyttäminen tulee toteuttaa 1.1.2016 alkaen jonka johdosta kunnanvaltuuston tulee päättää kuluvan vuoden aikana vesihuollon avaava tase 1.1.
Asia esitellään kokouksessa.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää liitteen 11 mukaisen avaavan taseen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

