
 

 

 RAUTALAMMIN KUNTA    KOKOUSKUTSU             
Tekninen lautakunta        Laatimispäivä  24.8.2017                                         

                     Nro 8 /2017 
KOKOUSTIEDOT 

                                Aika 
Torstai 31.8.2017  klo 16.00 – 18.51  

                                

Paikka 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone  

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 Liite nro       Asia  

 Pöytäkirjan  

sivu 

 

                  

 

 

  

 

 
1-2 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

58 § 

 

59 § 

 

60 § 

 

61 § 

 

62 § 

 

63 § 

 

64 § 

 

 

65 § 

 

66 § 

 

 

67 § 

 

 

68 § 

 

69 § 

 

 

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

   

Tiedoksiannot 

 

Turkkilantien sijainnin korjaaminen 

 

Kunnanviraston varavoimatyöt 

 

Kirjaston muutostyö/ Itsepalvelukirjasto 

 

Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston valinta/ varapuheenjoh-

taja  

 

Teknisen lautakunnan metsäjaoston valinta/varapuheenjohtaja 

 

Teknisen lautakunnan tiejaoston valinta/varapuheenjohtaja 

 

Lisäasiat: 

Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvio-

ehdotukseen  

 

Vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahojen käyttö 

 

Teknisen osaston työllistämiskatsaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69-70 

 

 

71 

 

72 

 

 

73 

 

 

74 

 

75 

 

PUHEENJOHTAJA Raimo Kemppainen 
 



 

 

 

RAUTALAMMIN KUNTA    PÖYTÄKIRJA  Nro  8 /2017 

TEKNINEN LAUTAKUNTA        Sivu  63 

  
KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Torstai 31.8.2017 klo 16.00- 18.51 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

Jäsen 

 

 

 

x) läsnä 

-) poissa 

 

 

 

 

 

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 

Palokangas Risto 

Hintikka-Varis Sari 

Jäntti Reino 

Lehmonen Juhani 
 

Tuppura Antti x 

Jyrkkänen Hannu  

Laitinen Kari x 

Niemelä Risto  

Karhu Juha x 

Marjo Hartikainen x työsuunnit-

telija 

tekninen johtaja 

tielautakunnan sihteeri 

kunnanhallituksen edustaja 

kunnanjohtaja 

rakennustarkastaja-kunnanrkm 

ALLEKIRJOITUKSET  

 

 

 

Raimo Kemppainen 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

Antti Tuppura 

esittelijä/pöytäkirjanpitäjä  

KÄSITELLYT ASIAT §:t 58- 69 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Rautalampi 31.8.2017 

Maiju Markkanen Joni-Matti Kuikka 
 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVIL-

LÄ PITÄMINEN 

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastol-

la maanantaina 4.9.2017 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 58 §        Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Tltk 59 §   Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen 

päätyttyä.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.   

 

Päätös:    Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Joni-Matti Kuikka ja Maiju Markkanen. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Tiedoksiannot 

 

Tltk 60 §   

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 

 

 Korpijärvi-Kierinniemi-Törmälä siirtoviemärihankkeen työmaakokouspöy-

täkirja 6.7.2017.  

 

Metsänhoitoyhdistyksen metsänhakkuuraportti 4.7.2017 Pärsnämäeltä haka-

tusta puusta.  Raportin mukaan puuta on kesäkuun alkuosan aikana hakattu 

1126 m³.  

 

Metsäpalvelu Otso Oy:n ja Rautalammin kunnan välinen metsäpalvelusopi-

mus/tilausvahvistus metsätien perusparannuksen suunnittelusta ja työmaa-

valvonnasta.   

 

Savo-Karjalan ympäristötutkimuskeskuksen testausseloste 4.5.2017 otetuis-

ta kirkonkylän ja Markkasenkankaan vedenottamoilta otetuista raakavesi- ja 

lähtevän veden näytteistä sekä kirkonkylän verkostovesinäytteestä.   

   

  Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunnan tiedote 11.7.2017. 

 

Savo-Pielisen jätelautakunta – Jätepoliittinen ohjelma 2022/Savo-Pielinen        

alueen kunnat. 

 

Savon Voima Verkko Oy; Sähköliittymissopimukset allekirjoitettu Karin-

kosken silta ja Välj´salmen silta siirtoviemärin kaapelointiin. 

 

Siirtoviemärin jätevedenpumppaamojen sähköverkko- ja sähkömyyntisopi-

mukset kirkonkylä-Konnekoski-Törmälä-Kierinniemen alueelta. 

 

Savon Voima Oyj; palvelusopimus sähköisen liikenteen latauspalvelun tar-

joamisesta sekä sähköautojen latauspisteen toimitussopimus sekä sähköliit-

tymissopimus. 

 

Savon Voima Verkko Oy:n kanssa allekirjoitetut johtoalueiden käyttöoike-

ussopimukset Etumaa Rn:o 53:64, Alatien Puistot Rn:o 79:33 sekä Pitäjän-

tupa Rn:o 84:0 kiinteistöille sijoitettavista maakaapeleista.   

 

Teknisen lautakunnan tehtäväalueiden talousarvion toteutumaraportti teks-

tiosineen ajalta 1.1.-30.4.2017.  Toteutumaraportti toimitettu lautakunnalle 

tämän esityslistan mukana. 

Päätös:    Hyväksyttiin yksimielisesti.
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Turkkilantien sijainnin korjaaminen 

 

Tltk 61 § 

Liitteet 1-2 Turkkilan tie on ojien perkauksien ja tien kunnostuksien yhteydessä siirty-

nyt vähän kerrassaan osittain kiinteistön 686-408-1-29, Myllypelto alueelle. 

Kiinteistön omistaja on ollut asiasta kuntaan yhteydessä vuoden 2016 alus-

sa. Tielinja on mitattu kunnan toimesta 26.2.2016 ja maanmittauslaitoksen 

toimesta kesällä 2016. Mittausten perusteella noin 200 neliötä tietä on kiin-

teistön 686-408-1-29, Myllypelto puolella.   

 

 Em. alueen pohjakartta liitteenä 1 ja asemakaavakartta liitteenä 2.  

 

Teknisen johtajan ehdotus:   

Tekninen lautakunta päättää, että Turkkilantie siirretään asemakaavan mu-

kaiselle paikalle.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kunnanviraston varavoimatyöt 

 

Tltk 62 § 

 Rautalammin kunta tarvitsee kiinteistön, josta voidaan poikkeusaikoina, 

esim. Veera–myrsky vuonna 2010, johtaa kunnan toimintoja. Tämä edellyt-

tää mm. varautumista pitkään sähkökatkokseen.  

 

Pidempiaikaisen sähkökatkoksen varalta tarvitaan sähkötekniset muutostyöt, 

esim. johdotusta ja sähkökeskuksia ja varavoimanlähde, esim. diesel- käyt-

töinen aggregaatti. 

 

Edellä mainituilla tarvikkeilla on joidenkin kuukausien toimitusaika, lisäksi 

asennustöihin on hyvä varata joitain viikkoja.  

 

Sisä-Savon Sähkö Oy ja tekninen osasto ovat yhteistyössä määritelleet kun-

nanviraston varavoimajärjestelmän vähimmäistarpeet. Sisä-Savon Sähkö on 

tämän perusteella tehnyt suunnitelman ja kustannusarvion. 

 

Kustannusarvio Rautalammin kunnanviraston varavoimajärjestelmälle on 

24.850,00 €. Työ on kustannusarviossa suunniteltu tehtäväksi siten, että tek-

nisen osaston omat työntekijät tekevät avustavat työt ja Sisä-Savon Sähkö 

Oy toteuttaa sähkötekniset työt, ja toimittaa rakennusmateriaalit.  

 

Teknisen johtajan ehdotus:   

Päätetään, että kunnanviraston varavoimajärjestelmän rakentamisen toteut-

tavat Sisä-Savon Sähkö Oy ja kunnan tekninen osasto. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Kirjaston muutostyö/ omatoimikirjasto 

 

Tltk 63 §   

Liitteet 3-4  Rautalammin kirjastolle on ollut suunnitteilla rakentaa omatoimikirjasto, 

jonka avulla voidaan laajentaa kirjaston aukioloaikaa siten, että kirjastopal-

veluita on saatavilla henkilökunnan työvuorojen ulkopuolella.  

 

Järjestelmään liittyy sisäänkirjautumisyksikkö, jonka avulla kirjastokortin 

omaava henkilö pääsee tunnusluvun avulla asioimaan kirjastoon. Sisään-

pääsyn lisäksi järjestelmä ohjaa mm. valaistusta, hälytinjärjestelmää, laina-

usautomaatteja, kameroita ja kaiuttimia. Kirjaston sulkeutumisesta tulee il-

moitus kaiutinjärjestelmän avulla. Hallintajärjestelmään on integroitu tallen-

tava kamerajärjestelmä (valvontakameroita 14 kpl).  

 

Tarjousta hankintojen osalta on pyydetty Axiell Finland Oy:stä, joka on sa-

ma toimittaja kirjaston olemassa olevan lainausjärjestelmän kanssa. Järjes-

telmän ominaisuuksiin ja toimintaan on tutustuttu tarjousvaiheessa toimitta-

jan järjestelmäesittelyn yhteydessä sekä tutustumalla naapurikunnassa käy-

tössä olevaan järjestelmään.  

 

Järjestelmää on mahdollista laajentaa myöhäisemmässä vaiheessa mm. 

RFID-porttijärjestelmällä.  

 

Omatoimikirjastojärjestelmän hinta on 16 837,00 € (alv 0%). Tämän lisäksi 

syntyy kustannuksia mm. kameravalvonnan cat6 –tason runkokaapeloinnis-

ta.  Järjestelmän tuki- ja ylläpitokustannukset ovat 1 200,00 € (alv 0%) vuosi 

kirjaston toimintakuluja. 

 

Yhteenveto Axiell Finland Oy:n tarjouksesta liitteenä 3 ja järjestelmän pal-

velukuvaus liitteenä 4. 

 

Hanke toteutetaan kuluvan vuoden talousarvion investointiosan määrärahal-

la. 

 

Rakennustarkastaja / kunnan rakennusmestari esitteli omatoimikirjastojär-

jestelmän hankintaa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää, että kirjastolle hankitaan omatoimikirjastojär-

jestelmä tarjouksen mukaisesti.  

 

Päätös: Sami Räsänen esitti, että hankitaan omatoimikirjastojärjestelmä tarjouksen 

mukaisesti ja lisäksi hankitaan kaksi valvontaporttia (6870 €). Joni-Matti 

Kuikka kannatti esitystä. Suoritettiin äänestys. Äänin 7 – 0 päätettiin, että 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

hankitaan omatoimikirjastojärjestelmä tarjouksen mukaisesti ja lisäksi han-

kitaan kaksi valvontaporttia (6870 €). 
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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 yhdyskuntateknis-

ten rakennusinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

 Lautakunta voi asettaa erillisen jaoston hoitamaan näitä tehtäviä (rakennut-

tamisjaosto). Jaoston jäsenten ja varajäsenten on oltava lautakunnan varsi-

naisia ja varajäseniä. Lautakunta valitsee rakennuttamisjaostoon kolme jä-

sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi 

ajaksi sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 

  

 Rakennuttamisjaosto vastaa kunnan talonrakennuksen ja yhdyskuntateknis-

ten ja vesihuollon rakennusinvestointien suunnittelusta, suunnitteluttamises-

ta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnan omistaman rakennuskan-

nan suunnittelusta, suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja rakentamises-

ta yhteistyössä kunkin käyttäjähallintokunnan kanssa.  

 

Rakennuttamisjaosto suorittaa kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennus-

ten katselmuksia. Kiinteistöille tehtävien katselmusten perusteella laaditaan 

suunnitelma kiinteistön korjauksista kuluvalle sekä seuraavalle vuodelle. 

Korjauksiin varataan ja käytetään teknisen lautakunnan talousarvion, käyttö-

talouden kiinteistöjen jakamattomat erät –kustannuspaikan kunnossapito-

määrärahaa. Yli 10.000 €:n hankkeet toteutetaan talousarvion investoin-

tiosaan varattavilla määrärahoilla. 

 

Kiinteistöillä suoritettaviin katselmuksiin rakennuttamisjaoston lisäksi osal-

listuvat kiinteistömestari, asianomaisen kiinteistön talonmies sekä rakennus-

tarkastaja-kunnanrakennusmestari. Lisäksi pyritään katselmukselle kutsu-

maan kiinteistön käyttäjän edustaja. Rakennuttamisjaosto päättää suoritetta-

vista katselmuksista. 

  

Rakennuttamisjaostoon kuuluu kolme teknisen lautakunnan edustajaa varsi-

naisena jäsenenä, joilla kullakin on varajäsen. Rakennuttamisjaoston esitteli-

jöinä toimivat rakennustarkastaja–kunnanrakennusmestari tai tekninen joh-

taja. Rakennuttamisjaosto päättää lisäesittelijöistä.   

Teknisen johtajan ehdotus:  

 Tekninen lautakunta päättää valita teknisen lautakunnan rakennuttamisjaos-

ton, johon kuuluu kolme teknisen lautakunnan edustajaa varsinaisena jäse-

nenä sekä kullekin yhden varajäsenen sekä päättää nimetä heistä puheenjoh-

tajan ja varapuheenjohtajan. 

 

Päätös: Rakennuttamisjaostoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Tiina Puranen, Jouko 

Korhonen ja Joni-Matti Kuikka (puheenjohtaja). Varajäseniksi vastaavasti 

Maiju Markkanen, Sami Räsänen ja Raimo Kemppainen (varapuheenjohta-

ja.    
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

Tltk 64 §   Tekninen lautakunta on tehnyt rakennuttamisjaoston luottamushenkilövalin-

nat 13.7.2017 kokouksessa edellä esitetyn mukaisesti.  Henkilövalintaa teh-

dessään lautakunta on valinnut varapuheenjohtajan jaoston varajäsenten 

keskuudesta. Tältä osin valinta tulee suorittaa uudelleen jaostoon valittujen-

varsinaisten jäsenten keskuudesta. 

  

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta päättää valita rakennuttamisjaoston varapuheenjohtajan 

valtuustokaudelle 2017-2021 jaoston varsinaisista jäsenistä. 

 

Päätös: Rakennuttamisjaoston varapuheenjohtajaksi valitaan Jouko Korhonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan metsäjaoston vaali 
 

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

takunnan 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, tekni-

nen johtaja, asiantuntija Metsänhoitoyhdistys Pohjoi-Savosta sekä kunnan-

hallituksen edustaja. Metsänhoitoon on kunnalle valmistunut v.2012 metsä-

suunnitelma vuosille 2012-2021, jota pidetään ajan tasalla metsänhoitoyh-

distyksen toimesta.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta päättää valita metsäjaostoon keskuudestaan valtuusto-

kaudelle kolme varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen vara-

jäsenen sekä päättää nimetä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 

 

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

Matti Kuikka ja Sami Räsänen. Varajäseniksi vastaavasti Maiju Markkanen 

(varapuheenjohtaja), Annikki Kaipainen ja Tiina Puranen. 

 

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

 

Tltk § 65  Tekninen lautakunta on tehnyt metsäjaoston luottamushenkilövalinnat 

13.7.2017 kokouksessa edellä esitetyn mukaisesti. Henkilövalintaa tehdes-

sään lautakunta on valinnut varapuheenjohtajan jaoston varajäsenten kes-

kuudesta. Tältä osin valinta tulee suorittaa uudelleen jaostoon valittujen var-

sinaisten jäsenten keskuudesta. 

  

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta päättää valita metsäjaoston varapuheenjohtajan val-

tuustokaudelle 2017-2021 jaoston varsinaisista jäsenistä. 

 

Päätös:  Metsäjaoston varapuheenjohtajaksi valitaan Joni-Matti Kuikka. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Teknisen lautakunnan tiejaoston valinta 

 

Tltk 50 §  Yksityistielaissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakun-

ta tai kunnan määräämä muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan 

voi toimia kunnanhallitus, (YTL 6a§).  Yksityistielautakunnan tehtävät kuu-

luvat 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 hoi-

tamaan näitä tehtäviä. Jaoston jäsenten ja varajäsenten on oltava lautakun-

nan varsinaisia tai varajäseniä. Lautakunta päättää jaoston puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja kokoonpanon sekä asioiden esittelyn. 

    

 Muut kunnan yksityisteitä koskevat asiat (esim. kunnan tieavustukset) käsi-

teltäisiin normaalisti teknisessä lautakunnassa. Asiat valmistelee kokouk-

seen maaseutusihteeri Hannu Jyrkkänen ja esittelee tekninen johtaja.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Suoritetaan kolmejäsenisen tiejaoston valinta teknisen lautakunnan jäsenistä 

sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä päättää nimetä varsinaisista jä-

senistä 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. 

 

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

 

Tltk 66 §  Tekninen lautakunta on tehnyt tiejaoston luottamushenkilövalinnat 

13.7.2017 kokouksessa edellä esitetyn mukaisesti. Henkilövalintaa tehdes-

sään lautakunta on valinnut varapuheenjohtajan jaoston varajäsenten kes-

kuudesta. Tältä osin valinta tulee suorittaa uudelleen jaostoon valittujen var-

sinaisten jäsenten keskuudesta. 

  

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Tekninen lautakunta päättää valita tiejaoston varapuheenjohtajan valtuusto-

kaudelle 2017-2021 jaoston varsinaisista jäsenistä. 

 

Päätös:   Tiejaoston varapuheenjohtajaksi valitaan Maiju Markkanen. 

 

  



RAUTALAMMIN KUNTA   Kokouspäivä Sivu 

Tekninen lautakunta 31.08.2017  73 

  

 

        [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotukseen 

 

Tltk 67 § 

Liite 5-8  Pohjois-Savon pelastuslautakunta on pyytänyt Rautalammin kunnan lausun-

toa vuoden 2018 talousarvioehdotukseen.  

 

Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2018 talousarvion, jossa kuntien mak-

suosuus pelastustoimen kustannuksista nousee keskimäärin 1,9 %:n verran 

ja ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu 

0,4%.  Kuntien maksuosuuden nousu on 0,3% mikäli ei huomioida maakun-

tauudistukseen liittyvää henkilöstökulujen nousua. Talousarviovalmistelussa 

on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahoihin kohdistuva 

vähennys 30 %. 

 

Pelastustoimen osalta menojen kasvua aiheuttavat palkkamenojen kasvu se-

kä muissa kuluissa huomattava menojen kasvu paloasemien vuokrakuluissa, 

palvelujen ostoissa sekä projektien asiantuntijapalvelujen määrärahojen 

kasvussa. Henkilösivukulut maksut alenevat vuoteen 2017 nähden  

1,02 %-yksikön verran. Kuukausipalkkojen osalta on varauduttu sopimusten 

mukaisiin palkantarkistuksiin. Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut kas-

vavat. Henkilösivukulut vähenevät vuoden 2017 talousarvioon nähden.   

Kokonaisuudessaan henkilöstökulut alenevat 1,2 % vuoden 2017 talousar-

vioon nähden.   

 

Tarvike- ja muiden kulujen määrärahaa on korotettu n. 1 % lukuun ottamat-

ta ensivastetehtävien hoitamiseksi varattujen määrärahojen tarkistuksia. 

Asiantuntijapalvelujen ja muiden palvelujen ostomäärärahojen kasvu on 1,9 

%.   Pelastuslaitoksen tulot lisääntyvät 1,6 % kuluvan vuoden talousarvioon 

verrattuna.  

 

Rautalammin kunnan maksuosuus vuonna 2018 pelastuslaitoksen kustan-

nuksista on 319 155 €, joka on 6 011 € suurempi kuin kuluvana vuonna. 

Maksuosuuden lisäystä vuoden 2017 maksuosuuteen verrattuna on 1,9 %. 

 

Liitteenä 5 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminta ja tavoitteet.  

Liitteenä 6 vuoden 2018 talousarvioesitys/taloussuunnitelma käyttötaloudes-

ta ja investoinneista. Liitteenä 7 kuntien maksuosuudet pelastustoimen kus-

tannuksiin v. 2018 talousarviossa ja liitteenä 8 pelastustoimen vuoden 2018 

talousarvion perustelut. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

  Päätetään esittää kunnanhallitukselle, että teknisellä lautakunnalla ei ole 

huomautettavaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvio-

ehdotuksesta. 

 

Päätös:             Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahojen käyttö 

 

Tltk 68 § Vuoden 2017 talousarvion suhteen on ilmennyt oheisia muutos-  

    tarpeita. 

  

 Matti-Lohen koulun liikuntasalin ulkoseinien ja lattian uusimista 

joudutaan lykkäämään, koska suunnitelmat tarvittavista korjaustöistä 

eivät ole vielä valmiit. 110.000 € esitetään siirrettäväksi Riihikodon 

päiväkodin korjaustöihin. 10.000 € varataan Matti-Lohen koulun lii-

kuntasalin ulkoseinien ja lattian suunnitteluun. 

 

 Valokuituverkon laajennukseen Korpijärvi-Kerkonkoski-

Konnekoski-Törmälä-Kierinniemi ja Kivisalmi suuntiin varattua 

450.000 euron määrärahaa esitetään käytettäväksi vuonna 2017 vain 

80.000 euroa, koska kuituyhtiön huonon taloudellisen tilanteen vuok-

si työt ovat aikataulusta jäljessä. 

 

 Keskustaajamassa Kantatie 69:n liikennenopeuteen ja turvallisuuteen 

liittyvät liikennejärjestelyt, nopeusvalvontakamerat ja rakenteet – 

hankkeeseen on hyväksytty käytettäväksi vuonna 2017 50.000 euroa. 

Hankkeeseen esitetään käytettäväksi vuonna 2017 ylimääräisenä 

40.000 euroa. Tämä määrärahan lisäys mahdollistaisi keskikorok-

keellisen suojatien rakentamisen ja keventäisi vuoden 2018 inves-

tointeja.  

 

 Puhdistamon tietotekniikan uusimiseen esitetään lisättäväksi 20.000 

euroa. Vuoden 2017 talousarvion suunnittelussa käytetty 20.000 eu-

ron kustannusarvio osoittautui liian pieneksi, koska ohjelmistojen li-

säksi on uusittava myös tietokoneet ja logiikkakeskus.  

 

 Kierinniemen kaava-alueen aluetyöt (125.000 €) esitetään siirrettä-

väksi vuodelle 2018, koska töitä ei ehditä tehdä vuonna 2017. 

 

 Kunnanviraston varavoimajärjestelmään esitetään 28.000 euron mää-

rärahaa.  

 

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellä esitettyjä muutoksia vuo-

den 2017 investointeihin. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Teknisen osaston työllistämiskatsaus 

 

Tltk 69 § Kunnalla on velvollisuus työllistää kunnan työllistämisvastuulla olevia pit-

käaikaistyöttömiä, nuoria ja velvoitetyöllistettäviä. Kunta vastaa yli 300 

päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämisestä ja työttömyysturvan 

kustannuksista. Välttääkseen työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia kunta 

järjestää tukityöpaikkoja, työkokeilutyöpaikkoja ja kuntouttavia työpaikko-

ja.  

 

Vuonna 2016 Rautalammin kunta maksoi pelkästään työmarkkinatuen kun-

taosuutta 182.473 €.  Vuoden 2017 työmarkkinatuen kuntaosuutta on kunta  

suorittanut 30.7.2017 mennessä 47.641,24 €.   

 

Vuoden 2017 aikana tekninen osasto on työllistänyt 7 eri henkilöä palkkatu-

kitöihin. 

 

Työsuunnittelija Marja Hartikainen kertoi kokouksessa työllistämisen to-

teuttamisesta ja sen tuloksista. 

 

Päätös:   Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


