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Muut osallistujat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Varsinainen jäsen 

 

Kemppainen Raimo x 

Korhonen Jouko x 

Kaipainen Annikki x 

Kuikka Joni-Matti x 

Markkanen Maiju x 

Puranen Tiina J x 

Räsänen Sami x 
 

 

Varajäsen 

 

Karjalainen Jaakko 

Pitkänen Tiia-Riikka 

Heikkinen Päivi 
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Jäntti Reino 

Lehmonen Juhani 
 

Tuppura Antti x 

Jyrkkänen Hannu 

Laitinen Kari 

Niemelä Risto 

 

 

tekninen johtaja 

tielautakunnan sihteeri 

kunnanhallituksen edustaja 

kunnanjohtaja 

 

ALLEKIRJOITUKSET  

 

 

 

Raimo Kemppainen 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Antti Tuppura 

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä  

KÄSITELLYT ASIAT §:t 46-57 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Rautalampi 13.7.2017 

Jouko Korhonen Annikki Kaipainen 
 

PÖYTÄKIRJAN 

NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä 

osastolla maanantaina 17.7.2017  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 46 §        Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

Päätös:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk 47 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:    Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Korhonen ja Annikki Kaipainen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston valinta 
 

Tltk 48 § Tekninen lautakunta vastaa kunnan talonrakennuksen ja 

yhdyskuntateknisten rakennusinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

 Lautakunta voi asettaa erillisen jaoston hoitamaan näitä tehtäviä 

(rakennuttamisjaosto). Jaoston jäsenten ja varajäsenten on oltava 

lautakunnan varsinaisia ja varajäseniä. Lautakunta valitsee 

rakennuttamisjaostoon kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista 

varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä nimeää jäseniksi valituista 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

  

 Rakennuttamisjaosto vastaa kunnan talonrakennuksen ja 

yhdyskuntateknisten ja vesihuollon rakennusinvestointien suunnittelusta, 

suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnan 

omistaman rakennuskannan suunnittelusta, suunnitteluttamisesta, 

rakennuttamisesta ja rakentamisesta yhteistyössä kunkin 

käyttäjähallintokunnan kanssa.  

 

Rakennuttamisjaosto suorittaa kunnan omistamien kiinteistöjen ja 

rakennusten katselmuksia. Kiinteistöille tehtävien katselmusten perusteella 

laaditaan suunnitelma kiinteistön korjauksista kuluvalle sekä seuraavalle 

vuodelle. Korjauksiin varataan ja käytetään teknisen lautakunnan 

talousarvion, käyttötalouden kiinteistöjen jakamattomat erät –

kustannuspaikan kunnosspitomäärärahaa. Yli 10.000 €:n hankkeet 

toteutetaan talousarvion investointiosaan varattavilla määrärahoilla. 

 

Kiinteistöilla suoritettaviin katselmuksiin rakennuttamisjaoston lisäksi 

osallistuvat kiinteistömestari, asianomaisen kiinteistön talonmies sekä 

rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestari. Lisäksi pyritään katselmukselle 

kutsumaan kiinteistön käyttäjän edustaja. Rakennuttamisjaosto päättää 

suoritettavista katselmuksista. 

  

Rakennuttamisjaostoon kuuluu kolme teknisen lautakunnan edustajaa 

varsinaisena jäsenenä, joilla kullakin on varajäsen. Rakennuttamisjaoston 

esittelijöinä toimivat tekninen johtaja tai rakennustarkastaja–

kunnanrakennusmestari. Rakennuttamisjaosto päättää lisäesittelijöistä. 

  

Teknisen johtajan ehdotus:  

 Tekninen lautakunta päättää valita teknisen lautakunnan 

rakennuttamisjaoston,  johon kuuluu kolme lautakunnan edustajaa 

varsinaisena jäsenenä sekä kullekin yhden varajäsenen sekä päättää nimetä 

heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Rakennuttamisjaostoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi  Tiina Puranen, 

Jouko Korhonen ja Joni-Matti Kuikka (puheenjohtaja). Varajäseniksi 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

vastaavasti Maiju Markkanen, Sami Räsänen ja Raimo Kemppainen 

(varapuheenjohtaja). 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan metsäjaoston vaali 
 

Tltk 49 §  Teknisen lautakunnan yhtenä vastuualueena on kunnan metsien hoito. 

Lautakunnan alaisuudessa on vuodesta 1985 lukien toiminut metsäjaosto, 

joka päättää vastuualuesäännön mukaan mm. metsätaloussuunnitelman 

pohjalta kunnan metsien hakkuusopimukset ja puukaupat. 

 

 Metsäjaoston jäsenistöön kuuluu kolme teknisen lautakunnan jäsentä, 

tekninen johtaja, asiantuntija Metsänhoitoyhdistys Pohjoi-Savosta sekä 

kunnanhallituksen edustaja. Metsänhoitoon on kunnalle valmistunut v.2012 

metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021, jota pidetään ajan tasalla 

metsänhoitoyhdistyksen toimesta.  

 

Teknisen  johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta päättää valita metsäjaostoon keskuudestaan 

valtuustokaudelle kolme varsinaista jäsentä ja heille kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenen sekä päättää nimetä heistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Metsäjaostoon valittiin jäseniksi Jouko Korhonen (puheenjohtaja), Joni-

Matti Kuikka ja Sami Räsänen. Varajäseniksi vastaavasti Maiju Markkanen 

(varapuheenjohtaja), Annikki Kaipainen ja Tiina Puranen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan tiejaoston valinta 

 

Tltk 50 §  Yksityistielaissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla 

tielautakunta tai kunnan määräämä muu monijäseninen toimielin, jona ei 

kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus, (YTL 6a§).  Yksityistielautakunnan 

tehtävät kuuluvat teknisen lautakunnan hoidettavaksi sekä myös 

yksityistielautakunnan toimituskokoustehtävät. Teknisen lautakunnan osalta 

on johtosäännöllä määrätty, että tekninen lautakunta vastaa tielautakunnalle 

ykstyisistä teistä annetussa laissa määrätyistä tehtävistä. Lautakunta voi 

asettaa jaoston hoitamaan näitä tehtäviä. Jaoston jäsenten ja varajäsenten on 

oltava lautakunnan varsinaisia tai varajäseniä. Lautakunta päättää jaoston 

puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kokoonpanon sekä asioiden esittelyn. 

    

 Muut kunnan yksityisteitä koskevat asiat (esim. kunnan tieavustukset) 

käsiteltäisiin normaalisti teknisessä lautakunnassa. Asiat valmistelee 

kokoukseen maaseutusihteeri Hannu Jyrkkänen ja esittelee tekninen johtaja.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Suoritetaan kolmejäsenisen tiejaoston valinta teknisen lautakunnan jäsenistä 

sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä päättää nimetä heistä 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Tiejaoston jäseniksi valitaan Annikki Kaipainen (puheenjohtaja), Maiju 

Markkanen ja Raimo Kemppainen. Varajäseniksi vastaavasti Joni-Matti 

Kuikka (varapuheenjohtaja), Sami Räsänen ja Tiina Puranen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Liikenneturvallisuustyöryhmän valinta toimikaudelle 2017-2021 

 

Tltk 51 § Kunnassa on toiminut liikenneturvallisuustyöryhmä johon kunnanhallitus on 

valinnut puheenjohtajan ja yhden jäsenen.  Lisäksi edustus on ollut 

teknisestä lautakunnasta, sivistys- ja perusturvalautakunnasta, 

pelastuslaitokselta ja liikennöitsijöiltä.   

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta valitsee liikenneturvallisuustyöryhmään tekniseen 

lautakunnan edustajana  yhden jäsenen ja työryhmän sihteeriksi teknisen 

johtajan.  Lisäksi pyydetään perusturva- ja sivistyslautakuntaa nimeämään 

edustajansa työryhmään sekä edustajat pelastuslaitokselta ja 

liikennöisijöiltä. Elinkeinotointa pyydetään olemaan yhteydessä paikallisiin 

liikennöitsijöihin edustajan valitsemiseksi työryhmään. 

 

Päätös: Tekninen lautakunta valitsee edustajaksi liikennetyöryhmään Raimo 

Kemppaisen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Talohaarojen jätevedenpumppaamojen hankinta  

 

Tltk 52  § 

Liite 1 Tekninen osasto on kilpailuttanut siirtoviemäriverkostoon liittyvien 

kiinteistöjen talohaarojen jätevedenpumppaamot. Jätevesipumppaamoita on 

arvioitu tarvittavan noin 30 kpl seuraavan vuoden aikana. 

Jätevesiverkostoon liittyvä asiakas ostaa jätevesipumppaamon halutessaan 

kunnalta. Asiakas voi ostaa pumppaamon myös toiselta toimittajalta. Kunta 

on kilpailuttanut jätevesipumpaamot, jotta asiakkaat säästäisivät 

liittymiskustannuksissa. Pumppaamon lopulliseen hintaan lisätään rahdit, 

mahdolliset tarvittavat lisävarusteet ja laskutuslisä. Pienpumppaamon 

hintaan vaikuttaa liittymismatkan ja nostokorkeuden aiheuttama tehontarve. 

 

Tarjouspyyntö on tehty 6.6.2017. Tarjousaika on päättynyt 26.6.2017. 

Tarjoukset on avattu ja vertailtu 27.6.2017. Tarjoukset saatiin kahdelta (2) 

toimittajalta.  

 

Tarjouksista on tehty hinta / laatuvertailu, jonka perusteella parhaimman 

pistemäärän sai LVI-Dahl Oy:n Xylem Flygt pienpumppaamo ja Xylem 

Flygt repijäpumppu (liite 3).  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta valitsee LVI-Dahl Oy:n Xylem Flygt pienpumppaamon 

ja Xylem Flygt repijäpumpun. 

  

Päätös: Hyväksyttiin teknisen johtajan ehdotus yksimielisesti. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Kierinniemeen 

ja Pitkänpohjanlahteen  

 

Tltk 53  § 

Liite 2 Tekninen osasto on kilpailuttanut Kierinniemeen ja Pitkänpohjanlahteen 

tulevat laiturit. Laiturien hankinta kuuluu osaksi Rautalammin – 

Konneveden luontomatkailun investointeja. Näillä investoinneilla pyritään 

parantamaan Etelä-Konneveden kansallispuiston tavoitettavuutta ja 

käytettävyyttä. Investointi kuuluu Rautalammin kunnan vuoden 2017 

investointiohjelmaan.  

 

Kierinniemeen ja Pitkänpohjanlahteen on pyydetty tarjouksia 

betoniponttonilaitureista. Yhden laiturin pituus on 35 metriä ja siihen tulee 

20 venepaikkaa. Osa venepaikoista on vuokrapaikkoja, jotka palvelevat 

esimerkiksi mökkiläisiä ja osa paikoista on vierasvenepaikkoja. 

 

Tarjouspyyntö oli HILMA:ssa nähtävillä.  

 

Tarjouspyyntö on tehty 26.6.2017. Tarjousaika on päättynyt 10.7.2017. 

Tarjoukset on avattu ja vertailtu 12.7.2017. Tarjoukset saatiin kuudelta (6) 

toimittajalta.  

 

Tarjouksista on tehty hinta / laatuvertailu, jonka perusteella parhaimman 

pistemäärän sai Marinetek Finland Oy.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta valitsee Kierinniemen ja Pitkänpohjanlahden laiturien 

toimittajaksi Marinetek Finland Oy:n. 

  

Päätös: Joni-Matti Kuikka esitti, että tekninen lautakunta valitsee Kierinniemen ja 

Pitkänpohjanlahden laiturien toimittajaksi Laakson Laiturit Oy:n. Jouko 

Korhonen kannatti esitystä. Tekninen lautakunta päättää, että valitaan 

Kierinniemen ja Pitkänpohjanlahden laiturien toimittajaksi Laakson Laiturit 

Oy. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investoinnit, laiturien hankinta Koipiniemeen, 

Vahvalahteen ja Pieneen Navettasaareen  

 

Tltk 54  § 

Liitteet 3-4 Tekninen osasto on kilpailuttanut Koipiniemeen, Vahvalahteen ja Pieneen 

Navettasaareen tulevat laiturit. Laiturien hankinta kuuluu osaksi 

Rautalammin – Konneveden luontomatkailun investointeja. Näillä 

investoinneilla pyritään parantamaan Etelä-Konneveden kansallispuiston 

tavoitettavuutta ja käytettävyyttä. Investointi kuuluu Rautalammin kunnan 

vuoden 2017 investointiohjelmaan.  

 

Koipiniemeen on pyydetty tarjouksia raskaslaiturista ja Vahvalahteen ja 

Pieneen Navettasaareen betoniponttonilaiturista. Koipiniemen ja 

Vahvalahden satamien laiturit ovat 13 metriä pitkiä ja niihin tulee 

kahdeksan (8) venepaikkaa kuhunkin. Osa venepaikoista on vuokrapaikkoja, 

jotka palvelevat esimerkiksi mökkiläisiä ja osa paikoista on 

vierasvenepaikkoja. 

Pieneen Navettasaareen tulee rantautumislaituri. 

 

Tarjouspyyntö oli HILMA:ssa nähtävillä.  

 

Tarjouspyyntö on tehty 26.6.2017. Tarjousaika on päättynyt 10.7.2017. 

Tarjoukset on avattu ja vertailtu 12.7.2017. Tarjoukset saatiin kuudelta (6) 

toimittajalta.  

 

Tarjouksista on tehty hinta / laatuvertailu, jonka perusteella parhaimman 

pistemäärän sai Marinetek Finland Oy.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta valitsee Koipiniemen, Vahvalahden ja Pienen 

Navettasaaren laiturien toimittajaksi Marinetek Finland Oy:n. 

  

Päätös: Hyväksyttiin teknisen johtajan esitys yksimielisesti. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Konetyötarjoukset ajalle 1.8.-31.12.2017  

 

Tltk 55  § 

Liite 5 Tekninen osasto on kilpailuttanut kaivinkonetyöt ajalle 1.8. – 31.12.2017.  

 

Rautalammin kunnan teettämät kaivinkonetyöt tulevat lisääntymään, koska 

uusiin siirtoviemäreihin, kirkonkylä – Kerkonkoski ja kirkonkylä – Törmälä, 

Kierinniemi ja Korpijärvi, tullaan liittämään kiinteistöjä. Kunta tarvitsee 

kaivinkonetyötä myös pienemmissä kaivutöissä kirkonkylällä. 

 

Kaivinkoneiden kilpailutuksessa on huomioitu kaivinkoneen vuosimalli, 

koneen koko, kuljettajan ammattitaito kadunrakennustöissä ja koneen 

varustelu.  

 

Tarjouspyyntö on tehty 12.6.2017. Tarjousta pyydettiin 13 urakoitsijalta. 

Tarjousaika on päättynyt 3.7.2017. Tarjoukset on avattu ja vertailtu 

13.7.2017. Tarjoukset saatiin kuudelta (6) toimittajalta.  

 

Tarjouksista on tehty hinta / laatuvertailu, jonka perusteella parhaimmat 

pistemäärät sai kaivinkone: Koneurakointi Sami Lehmonen (kaivinkone 

16,5 T – 22 T), varalle KuikkaTrans Oy ja Vesakonraivaus Manninen Oy 

(18 T). Pieni kaivinkone: T:mi Arto Jämsinen (3 T), varalle Vesakonraivaus 

Manninen Oy (6 T). Traktorikaivuri: Veljekset Kosunen Ay.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta valitsee kaivinkoneurakoitsijaksi Koneurakointi Sami 

Lehmonen (kaivinkone 16,5 T – 22 T), varalle KuikkaTrans Oy ja 

Vesakonraivaus Manninen Oy (18 T). Lisäksi tekninen lautakunta valitsee 

pienkaivinkoneurakoitsijaksi T:mi Arto Jämsinen (3 T), varalle 

Vesakonraivaus Manninen Oy (6 T) ja traktorikaivuriurakoitsijaksi 

Veljekset Kosunen Ay. 

  

Päätös: Joni-Matti Kuikka ja Jouko Korhonen jääväsivät itsensä asian käsittelystä. 

Hyväksyttiin teknisen johtajan esitys yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Kiinteistöjen liittäminen Kirkonkylä – Korpijärvi - siirtoviemäriin ja valokuituvaraus 

kyseisille kiinteistöille 

 

Tltk 56  § 

Liite 6 Kirkonkylä – Törmälä – Kierinniemi – Korpijärvi – siirtoviemäri valmistuu 

syksyllä 2017. Kyseisen siirtoviemärin läheisyydessä on kymmenkunta 

kiinteistöä, jotka ovat pyytäneet kunnalta mahdollisimman nopeaa viemäri- 

ja vesiliittymää vedoten esim. kiinteistön toimimattomaan 

jätevesienkäsittelyjärjestelmään. 

 

Kiinteistön liittäminen viemäriverkostoon tapahtuu siten, että runkolinjasta 

kaivetaan paineviemäriputki kiinteistökohtaiselle jätevesipumppaamolle. 

Samaan kaivantoon laitetaan yleensä myös vesiputki. Kunnan 

vesihuoltolaitos maksaa kustannukset kiinteistön rajalle saakka ja kiinteistön 

omistaja maksaa kustannukset kiinteistön rajalta rakennukseen. 

Jätevesipumppaamon kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. 

 

Liitekartoissa näkyvien kiinteistöjen liittämisestä Kirkonkylä – Korpijärven 

siirtoviemäriverkostoon aiheutuu kunnalle noin 25 000 euron kustannukset. 

Näistä kustannuksista ei ole vähennetty liittymismaksuja.  

 

Vesi- ja viemäriputkien reitti on yleensä sama kuin valokuitukaapelin reitti. 

Tällöin on mahdollista asentaa valokuitukaapeli samaan kaivantoon. 

Valokuitukaapelin voi asentaa kaivantoon muukin kuin sähkömies. Liitokset 

rakennuksessa ja runkokaapelissa ovat luonnollisesti erityistöitä ja vaativat 

sähköasentajan. Valokuitukaapelin voi asentaa varauksena siten, että 

liitokset jätetään tekemättä, mutta kaapeli olisi muuten valmiina. Tämä 

vähentäisi kiinteistöllä tehtäviä kaivutöitä ja helpottaisi kiinteistön 

liittämistä valokuituverkkoon. Valokuitukaapelin hinta on noin 2 €/jm.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta päättää aloittaa liitekartoissa näkyvien kiinteistöjen 

liittämisen (kiinteistöillä ei liittymispakkoa) Kirkonkylä – Korpijärvi – 

siirtoviemäriin ja vesijohtoverkostoon. Lisäkti tekninen lautakunta päättää 

kokeiluluontoisesti rakentaa kyseisille kiinteistöille 

valokuitukaapelivarauksen.  

 

Päätös: Joni-Matti Kuikka esitti, että neuvotellaan valokuituyrityksen kanssa siten, 

että kuitu tulisi yritykseltä. Jouko Korhonen kannatti ehdotusta. 

Hyväksyttiin teknisen johtajan ehdotus yksimielisesti.  
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Hallitus Valtuusto 

 

 

Talousarvion 2017 toteutuminen 1.1. – 30.4.2017  

 

Tltk 57 § 

Liitteet 7-15 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 9.1.2017 ohjeet talousarvion 

toteutumisen raportoinnista kolmannesvuosittain kunnanhallitukselle ja 

edelleen valtuustolle. Tekninen osasto on laatinut raportit teknisen osaston 

osalta, jotka ovat liitteinä nro 7 - 15. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.1. – 30.4.2017 ja 

esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 


