
Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta     27.01.2016  1 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

  
SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2016  
 
Kokousaika   Keskiviikko 27.01.2016 klo 15:00-16:45  

 
Kokouspaikka Kokouksen alussa tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön. 
  Kokous jatkui Kunnanhallituksen huoneessa.   
 
 
1. 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus …………………….2 
 
2. 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen  …………………….2 

 
3. 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen  …………………….3  
 
4. 4 § Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2016 …………………….4

   
5. 5 § Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 
   vuonna 2016   …………………....5

       
6. 6 § Teknisten palvelujen päävastuualueen laskujen hyväksyjät  
  vuonna 2016   ……………………6

  
7. 7 § Teknisen lautakunnan arvopostin kuittaus vuonna 2016 ……………7 
        
8. 8 § Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa  
  vuonna 2016   ……………………8 
       
9. 9 § Elomaan koulun opetuskeittiön ja oppilaswc-tilojen peruskorjaus…..9 
 
10. 10§ Hirvensalmen Heikinkodin hankesuunnitelman laatiminen………..10-12 
 
11. 11 § Ilmoitusasiat    ……………………13 
 
12. 12 § Kokouksen päättäminen   ……………………14 
   
  Oikaisuvaatimusohjeet   ……………………15

  



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta     27.01.2016  2 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 
 
Kokousaika  27.01.2016 klo 15:00 – 16:45 
 
Kokouspaikka Kokouksen aluksi tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön. 
  Kokous jatkui Kunnanhallituksen huoneessa.   
 
 
Läsnä olleet jäsenet Ahti Lindgren puheenjohtaja 
  Eeva-Liisa Lindgren 
  Pekka Honkanen 
  Ari Kämppi 
   
Muut läsnä olleet Esko Kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
   
Poissa  Virpi Reinikainen 
   
 
Tekn.ltk  
1 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Pekka Honka-

nen 
  
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
  ________________  ________________ 
  Ahti Lindgren  Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä   
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___ / ___ 2016 
 
  ________________  ________________ 
  Eeva-Liisa Lindgren  Pekka Honkanen 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 04.02.2016 
   
  ________________ 
  Satu Myyryläinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
3 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta     27.01.2016  4 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2016 
   
Tekn.ltk     
 
4 §  Kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa 

päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-
heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 
 

 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa.  
Kokouspäivä on keskiviikko klo 17.00.   

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2016 
 
Tekn.ltk 
 
5 §  Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-

kaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastami-
sen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan kokousten pöy-

täkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kokousta seuraavana 
keskiviikkona. 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tors-
taina teknisessä toimistossa viraston aukioloaikana. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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TEKNISTEN PALVELUJEN PÄÄVASTUUALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2016 
 
Tekn.ltk 
 
6 §  Teknisen lautakunnan on vuosittain määrättävä laskujen hyväksyjät 

sekä tarvikkeiden ja suoritusten vastaanottajat. 
 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta myöntää vuodelle 2016 teknisten palvelujen pää-

vastuualueen laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: 
 
Tekninen johtaja Asko Viljanen: 
50 Tekninen lautakunta 
60 Rakennuslautakunta 
85 Tekninen päävastuualue, investointiosa 
 
Rakennustarkastaja Petri Luukkonen: 
Samat hyväksymisoikeudet teknisen johtajan ollessa esteellinen hy-
väksymään laskua. 
   
Tarvikkeiden ja suoritusten vastaanottajat: 
Kuntaan virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa oleva henkilö. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA 2016 
 
Tekn.ltk 
 
7 § Tekn.joht.  Tekninen lautakunta valtuuttaa toimistosihteeri Sanna Pöntisen ja toi-

mistosihteeri Satu Myyryläisen kuittaamaan ja nostamaan tekniselle 
lautakunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 2016 
 
Tekn.ltk 
 
8 §  Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan tekni-

sen lautakunnan ratkaisuvalta on:  
 
3 §:n kohta 4 
 
Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksis-
sa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvis-
tamaa enimmäiseuromäärää. 
 
3 §:n kohta 5 
 
Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, 
joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvista-
maa enimmäiseuromäärää. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 §:n kohdassa 4 mai-

nituksi ylärajaksi 25.000 € ja kohdassa 5  60.000 €, alv 0 %. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ELOMAAN KOULUN OPETUSKEITTIÖN JA OPPILASWC-TILOJEN  
PERUSKORJAUS 
 
Tekn.ltk  
 
9 §  Sivistys- ja tekninen toimi on valmistellut kunnanvaltuuston vuoden 

2015 myönnetyn suunnittelumäärärahan puitteissa suunnitelmat ope-
tuskeittiön ja oppilaswc-tilojen peruskorjauksesta. 

  Elomaan koulun henkilökunta on ollut tiiviisti mukana suunnittelussa.  
 
  Vuoden 2015 lopulla on pyydetty myös urakkatarjoukset työn suoritta-

misesta. Tämän vuoden talousarviossa on varauduttu opetuskeittiön 
peruskorjaukseen 220 000 €:lla 

 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta tutustuu hankkeeseen lautakunnan kokouksen 

alussa. Paikalla myös henkilökunnan edustajat. 
 

Päätös Suunnittelu- ja kilpailutustilanne merkittiin tiedoksi. Asian valmistelua 
jatketaan. 
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HIRVENSALMEN HEIKINKODIN HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
10 §  Vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu Heikinkodin muutos- ja pe-

ruskorjaustöiden hankesuunnitteluun. 
 
  Hankesuunnittelussa asetetaan hankkeelle täsmälliset, laajuutta, toimi-

vuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. 
Siinä määritellään hankkeen toteutustapa.  

  Hankesuunnittelussa laaditaan toimeksiantajan investointipäätökseen 
tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot ja rakennussuunnittelun 
tavoitemäärittely.  

  Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodos-
tuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.  

  Projektiohjelmassa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet 
ja hankeohjelmassa hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet.  

  Heikinkodissa on suoritettu kahden huoneiston kohdalla peruskorjaus 
jossa on otettu huomioon vuokra ja tehostettu asuminen, näiden asun-
tojen tarkoitus on olla mallina suunnittelussa ja uusien innovaatioiden 
löytämiseksi. 

1.1. Hankeohjelma 

1.1.1  Tavoitteiden ja lähtökohtien määritys 

- Määritellään tilaajan ja käyttäjän Heikinkodin kehittämisen toi-
minnalliset tavoitteet 

- Selvitetään mm. toimintojen laajentamis- / karsimismahdolli-
suudet 

- Määritellään arkkitehtoniset ja rakennustekniset tavoitteet suh-
teessa tilaajan tavoitteisiin  

- Määritetään rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat ta-
voitteet ja rajoitukset 

- Käytetään asiantuntija-apua teknisten mitoitusperusteiden 
määrittämiseksi / LVIS 

- Inventoidaan olevat tilat suhteessa käyttäjän ja tilaajan tavoit-
teisiin 

- Selvitetään olevien tilojen käytön tehostamismahdollisuudet 

- Määritellään korjaustavoitteet 
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- Määritellään alustavasti korjausten ja muutosten vaikutukset 
rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin 

- Suoritetaan tarkemittaus suhteessa ajantasapiirroksiin. 
 

1.1.2 Hankeohjelmaa kuvaavien asiakirjojen laadinta 

Hankeohjelmaraportti sisältää seuraavat asiakirjat: 
 
- Hankeselostus 
- Huonetilaohjelma 
- Hankekokonaisuuden asemapiirros muutosaluemerkintöineen 

ja pinta-ala ja tilavuustietoineen 
- Hankesuunnitelmaa havainnollistavat kerrostasopiirrokset, jul-

kisivut ja leikkaukset 
- 3D Tilapiirustus – koko rakennus mallinnetaan 3D tilapiirustuk-

seksi. 
 

3D mallissa esitetään huonetilaohjelman mukainen uusi huoneis-
tojakauma, rakennuksen massaan ja julkisivuihin liittyvät muutok-
set ja oleskelupihan järjestelyt riittävässä laajuudessa 

 

Hankesuunnitelmaraportin projektiohjelma sisältää: 
 

- rakennushakkeen yleiskuvauksen 
- hankkeen kustannusarvion 
- hankkeen aikataulun 
- kuvauksen laatu- ja työympäristötavoitteista 
- kuvauksen ympäristöllisistä, energiateknisistä sekä kestävän 

kehityksen tavoitteista 
- hankkeen turvaluokituksen määrityksen 
- hankkeen olemassa olevien lähtötietojen kokoamisen suunnit-

telun lähtötiedoiksi 
- suunnittelun organisoinnin määrittelyn 
- urakkamuodon määrittelyn. 

 

Hankesuunnitelmasta on pyydetty tarjous Heikinkodin malliasuntojen 
suunnittelussa mukana olleilta suunnittelutoimistoilta. Rakennuskonsul-
tointi K-Suunnittelu Oy Mikkeli antama tarjous on 18 000 € alv 0%.  
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Hankesuunnittelun koordinoinnin ja rakennustekniikan osuuden kiinteä 
kokonaispalkkio: 
 
Arvonlisäveroton kokonaishinta              18.000,00 €  
Arvonlisävero 24 %                                   4.320,00 € 
Arvonlisäverollinen kokonaishinta           22.320,00 €. 
 

 
  Palkkio muodostuu seuraavasti (hinnat alv 0 %): 
 

 hankesuunnittelutyöryhmän koordinointi 3.000 € 

 projektiohjelman laadinta 4.500 € 

 hankeohjelman laadinta 5.500 € 

 kohteen 3D-mallinnus 5.000 € 

 Tarjoukseen sisältyy kolme palaveria tilaajan edustajien kanssa 
hankesuunnittelun aikana sekä valmiin raportin esittely tilaajalle. 
Lisäksi tarjoukseen sisältyy tarvittavat katselmuskäynnit koh-
teessa matkakuluineen. 

       
  

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää käynnistää Heikinkodin muutos- ja perus-
korjaustöiden hankesuunnittelun.  

  Samalla lautakunta hyväksyy Rakennuskonsultointi K- Suunnittelun Oy 
Mikkeli tekemän hintatarjouksen hankesuunnittelusta.  
    

  Hankesuunnittelutyöryhmään lautakunta nimeää teknisen johtajan ja 
rakennus-, lvi- ja sähkötekniikan asiantuntijoiden lisäksi teknisen lauta-
kunnan puheenjohtajan ja yhden lautakunnan jäsenen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Työryhmään nimettiin lautakunnan edustajina puheenjohtaja Ahti Lind-

gren sekä Eeva-Liisa Lindgren. 
  Palvelukeskukselta nimetään työryhmään kaksi henkilöstön edustajaa.   
 
  Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana Ari Kämppi oli es-

teellinen ja poistui kokouksesta suunnittelijan käsittelyn ajaksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
 
11 §  Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 

 
1. Teknisen johtajan päätökset, liite 1. 
 
2. Aluehallintoviraston päätös nro 52/2015/2; Puulan Purnusaaren 
pengertien pysyttäminen ja veden virtauksen parantaminen ruoppaa-
malla 
 
3. ELY-keskuksen päätös ESAELY/179/07.02./2013; Päätös avustuk-
sen myöntämisestä ja käyttämättä jääneen avustusosuuden peruutta-
misesta 

 
  4. ELY-keskuksen päätös POSELY/1391/2015; Taksilupien enimmäis-

määrien vahvistaminen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen toimialueella 

 
  5. ELY-keskuksen päätös POSELY/227/06.10.01/2015 
  Valtionavustuksen maksatuspäätös seutulipun kustannuksiin 

 
6. Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus kuntasähkön hinnasta 1.1.2016 

  alkaen 
 
7. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 14.12.2015 § 44  

  Taloussuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2016-2018 
 

8. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 16.11.2015 § 149  
  Jätemaksutaksan hyväksymisestä 
 
  9. Saapunut kirje Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksen 

940/2014/POS/2 johdosta koskien mm. nopeusrajoitusta seututiellä 
431 

   
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
12 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:45. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-
ta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen: 
 
§  6-7, 10 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§  1-5, 8-9, 11-12 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§   

 
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 
 


