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PÖYTÄKIRJA 2 / 2016 
 
Kokousaika  30.03.2016 klo 17:00 – 17:50 
 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
 
Läsnä olleet jäsenet Ahti Lindgren puheenjohtaja 
  Eeva-Liisa Lindgren 
  Pekka Honkanen 
  Ari Kämppi 
     
Muut läsnä olleet Esko Kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Pentti Pylkkänen kunnanhallituksen edustaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
   
Poissa  Virpi Reinikainen 
   
 
Tekn.ltk  
13 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
14 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Ari Kämppi. 
  
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
  ________________  ________________ 
  Ahti Lindgren  Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä   
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___ / ___ 2016 
 
  ________________  ________________ 
  Eeva-Liisa Lindgren  Ari Kämppi 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 07.04.2016 
   
  ________________ 
  Satu Myyryläinen 
 
 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta     30.03.2016  18 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
15 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ELOMAAN KOULUN OPETUSKEITTIÖN JA OPPILASHUOLTOTILAN SANEERAUS 
 

Tekn.ltk  
16 §  Sivistys- ja tekninen toimi ovat valmistelleet kunnanvaltuuston vuoden 

2015 myönnetyn suunnittelumäärärahan puitteissa suunnitelmat ope-
tuskeittiön ja oppilashuoltotilan saneerauksista. Elomaan koulun henki-
lökunta on ollut tiiviisti mukana suunnittelussa. 

   
  Vuoden 2015 lopulla on pyydetty myös urakkatarjoukset työn suoritta-

misesta. Hanke on ilmoitettu HILMASSA. Tämän vuoden talousarvios-
sa on varauduttu 220 000 € määrärahalla menokohdalle investoinnit 
(8500/850). 

   
  Kolmen edullisemman tarjouksen jättäneiden osalta on käyty urakan 

sisältöä ja tarjousta koskevat tarkennukset. Erillinen selvitys esitetään 
kokouksessa. 

   
  Yhteen laskettu veroton urakkasumma on 232 328,79 €. 
 
  Liitteenä avauspöytäkirjat;  Rakennusurakointi liite 1 
  LVI-urakka, Sähköurakka ja Taloautomaatiourakka liite 2. 
 
  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Elomaan koulun 
  opetuskeittiön ja oppilashuoltotilan rakennusurakoitsijaksi valitaan 

urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella RV Saneeraus Ay 
  urakkahintaan 143 987,79 € (alv 0 %) . 
 
  Lisäksi Tekninen lautakunta päättää että Elomaan koulun opetuskeitti-

ön ja oppilashuoltotilan saneerausurakoitsijoiksi valitaan urakka-
asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella seuraavasti: 

    
  LVI-urakka Mäntyharjun LVI Oy urakkahintaan 52 016 € (alv 0 %) 
  Sähköurakka Sioma Oy urakkahintaan 27 925 € (alv 0 %) 
  Taloautomaatiourakka Caverion Suomi Oy 8 400 € (alv 0 %) 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LISÄMÄÄRÄRAHA ELOMAAN KOULUN OPETUSKEITTIÖN JA OPPILASHUOLTOTILAN  
SANEERAUKSEN 
 

Tekn.ltk  
17 §  Sivistys- ja tekninen toimi ovat valmistelleet kunnanvaltuuston vuoden 

2015 myönnetyn suunnittelumäärärahan puitteissa suunnitelmat ope-
tuskeittiön ja oppilashuoltotilan saneerauksista. 

 
   Vuoden 2015 lopulla on pyydetty myös urakkatarjoukset työn suoritta-

misesta.Tämän vuoden talousarviossa on varauduttu 220 000 € määrä-
rahalla menokohdalle investoinnit (8500/850). 

 
  Yhteenlaskettu veroton urakkasumma on 232 328,79 €. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 

lisämäärärahaa menokohdalle 8500/850 25 000 € perusteluin, että sa-
malla saneerataan myös oppilashuoltotilat. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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SEO- ALUEKERÄYSPISTEEN SIIRTO  
 
Tekn.ltk  
18 § Hirvensalmen kiinteistönhoito Ky on tarjonnut Hirvensalmen kunnalle 

aluejätepisteen paikkaa Kangastie 4:ssä olevalle tontilleen joka korvaisi 
SEO: n aluekeräyspisteen, tarjous liite 3. Alueen koko on noin 3000 
m2. 

  Yrityksellä on sopimus SER- tuottajayhteisö ry:n, Elker Oy:n ja ERP 
Services Finland Oy:n kanssa sähkö ja elektroniikkalaiteromun (SER) 
vastaanotosta ja kierrätyksestä.  

  Sopimuksella toteutetaan jätelakiin 646/2011 ja uusimpaan SER-
asetukseen perustuvaa tuottajayhteisön lukuun tehtävää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun (SER) vastaanottoa. 

 
  Tuottajavastuulain perusteella Hirvensalmelle tulee sijoitetuksi myös 

kaksi pistettä jossa otetaan vastaan lain perusteella pakkausjätteitä 
(metalli, lasi, kartonki ja muovi) joita tähän asti on hoitanut kunta. 

 
  Toinen piste sijoittuu S- marketin alueelle ja toinen kirkonkylän alueke-

räyspisteen yhteyteen. Asiasta on sopimusneuvottelut käynnissä. Tuot-
tajavastuulaki ei heidän ilmoituksensa mukaan velvoita muihin pistei-
siin.  

 
  Pakkausjätteiden osalta tuottajayhteisöä edustaa sopimuksella RINKI 

Oy. 
 
  SEO: n aluekeräyspisteessä on otettu vastaan seuraavat jätejakeet: 

yhdyskuntajäte, pahvi, keräyskartonki, paristot, pienmetalli, lasi, akut. 
Paperinkeräyksen kyseisessä pisteessä on hoitanut LC- Hirvensalmi. 

  Kustannuksia pisteen ylläpidosta on ollut vuositasolla 23 580 €, josta 
astiatyhjennyskulut ovat olleet 21 580 € (alv 0 %). 

   
  Pisteen ongelmana on liian ahdas tila sen kehittämiseksi vastaamaan 

hyvää ekopistettä. 
  Kunnalle jäisi palvelutason säilyttämiseksi edelleen pakkausjätteiden 

keräysastioita haja-asutusalueelle (mm. Tuukkala, Väisälänsaari, Vin-
tinniemi, Ripatti) joiden tyhjennyksestä vastaa kunta. Yhdyskuntajä-
teastiat sekajätteille säilyvät kaikissa haja-asutusalueen aluekeräyspis-
teissä entisellään. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy SEO: n aluekeräyspisteen siirron osoit-

teeseen Kangastie 4 ja antaa tekniselle toimelle valtuudet aluekeräys-
pisteen sijoitussopimuksen valmisteluun. Sopimus hyväksytään erik-
seen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN TILAA 
97–402-33-0 KYHNYLÄ  
 
Tekn.ltk  
19 §  Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka pie-

neen saareen loma-asumisen alueeksi (RA 1). Saman tilan (33:0)  
  osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi (M). 
   

     
   
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen 

  
  Tavoitteena on, että Kotkatsalonsaaren palsta ja edustan pieni saari 

muodostavat yhden yhtenäisen rakennuspaikan.  
 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan 

muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien 
Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0 nähtäville 14 vuorokauden ajak-
si, MRL 62 ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
20 §  Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 

 
1. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 8.2.2016 § 20 Kunnanhallituksen 
edustajan valitseminen tekniseen lautakuntaan 

 
  2. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 8.2.2016 § 24 Teknisen lautakun-

nan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna 2016 
   
  3. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoi-

mistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen KEHA:n maksatuspäätös Sy-
väsmäen alueen vesihuoltoon, loppumaksatus 

 
  4. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan viranhaltijapäätös koskien 

lupaa jääradalle, Hirvensalmen Autourheilijat ry, Liekune, Hirvensalmi 
 
  5. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Tuottajavastuun uutiskirje 

2016 
 
  6. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 7.3.2016 § 17 Vuoden 2015 talous-

arvion toteutuminen/määrärahaylitykset  
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
21 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50. 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta     30.03.2016  25 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-
ta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen: 
 
§   
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§  13 – 20 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§  16 LVI-urakan, Sähköurakan ja Taloautomaatiotekniikan päätöksen osalta 

 
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa 
kuntalain 89 §:n mukaan valittaa. 
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedok-
sisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi-
kaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jäl-
keen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katso-
taan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 
tekijän allekirjoitettava. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN KUNTA/TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 
Aukioloaika 8.00 – 15.00 
 


