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PÖYTÄKIRJA

1 / 2020

Kokousaika

29.01.2020 klo 16:00 – 17:45

Kokouspaikka

Kunnanhallituksen huone

Läsnä olleet jäsenet

Markku Ruottinen
Seppo Kovanen
Kaija Selander
Dina Samaletdin
Kari Kalkasmaa

puheenjohtaja

Muut läsnä olleet

Heikki Liukkonen
Hannu Raatikainen
Asko Viljanen

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Jani Hotanen

Tekn.ltk
1§

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekn.ltk
2§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Selander ja Seppo Kovanen.

Jani Hotasen varajäsen

Pöytäkirjan allekirjoitus

________________
Markku Ruottinen
Puheenjohtaja

_________________
Asko Viljanen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __/__/2020

________________
Kaija Selander

________________
Seppo Kovanen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 6.2.2020

________________
Satu Myyryläinen
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekn.ltk
3§

Tekn.joht.

Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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HYVINVOINTIASEMAN RAKENNUSURAKKA
Tekn.ltk
4§

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt rakennusteknisten
töiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.
Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman rakennusurakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia pyydettiin yhdeltätoista (11) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan kolme
(3) kpl. Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020.
Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA)

Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 1.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman rakennusurakan pääurakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja
annetun tarjouksen perusteella Rakennusliike Avikainen Oy urakkahintaan 453 100,00 € (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin.
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HYVINVOINTIASEMAN LVIA-URAKKA
Tekn.ltk
5§

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt LVIA- töiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.
Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman LVIAurakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan viisi (5) kpl.
Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020. Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA).

Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 2.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman LVIA- urakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella Teknocon Oy urakkahintaan 94 000,00 € (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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HYVINVOINTIASEMAN SÄHKÖURAKKA
Tekn.ltk

Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt sähkötöiden tarjouksia entisen postin rakennuksen muuttamisesta hyvinvointiasemaksi.

6§
Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Hyvinvointiaseman
sähköurakassa tuli toimittaa 17.1.2020 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia
pyydettiin seitsemältä (7) eri toimijalta. Tarjouksia tuli kaikkiaan neljä
(4) kpl. Selonottoneuvottelut on käyty urakoitsijoiden kanssa 22.1.2020.
Tarjouskilpailu oli ilmoitettu myös julkisissa hankinnoissa (HILMA)
Hanke ja tarjousasiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.
Avauspöytäkirja liitteenä nro 3.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyvinvointiaseman sähköurakoitsijaksi valitaan urakka-asiakirjojen ja annetun tarjouksen perusteella Sähköasennukset Marko Rouhiainen Oy urakkahintaan 82 950,00 € (alv 0%).

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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MIKKELIN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS
Tekn.ltk
7§

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala
ja Pohjois-Savon ELY- keskus ovat laatineet yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma tehtiin seudullisena hankkeena, mutta
kuhunkin kuntaan laadittiin oma liikenneympäristön parantamisohjelma.
Kuntien liikennekasvatustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan jatkuvana
työnä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijan tukemana (www.itatoimija.fi).
Työssä kartoitettiin edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman (v. 2013)
toteuma, kuntien ja ELY- keskuksen uudet tarpeet liikenneympäristön
parantamiseksi ja viime vuosina poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet. Merkittäviä onnettomuuksien kasaumapaikkoja löytyi vain Mikkelin kaupungin alueelta.
Yksi keskeisimpiä lähtöaineistoja oli laaja asukas- ja sidosryhmäkysely,
joka toteutettiin maaliskuussa 2019. Kyselyyn saatiin liki 2 000 vastausta. Seudullisesti eniten kommentteja keräsivät hankalat ja turvattomat
risteykset (22 % kaikista vastauksista), turvattomat tienylityspaikat (19
%), korkeat ajonopeudet (19 %) ja puuttuvat jalankulku- ja pyöräilyväylät (16 %). Kaikki kyselyssä esille tulleet ongelmakohteet on käyty
työn aikana läpi ja eniten mainintoja saaneisiin kohteisiin on tehty
maastotarkastelut yhdessä kuntien ja ELY- keskuksen kanssa.
Työssä on esitetty erittäin laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi siten, että pääpaino on pienissä, kustannustehokkaissa ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Pienimmät esitetyt tarpeet ovat liikennemerkkitoimia, nopeusrajoitusmuutoksia ja tiemerkintöjä. Rakenteellisina liikenneympäristön parantamistoimina on
esitetty suojateiden keskisaarekkeita, hidasteita, liittymien jäsentelyitä
ja koulujen saattoalueiden parantamisia. Isoimpia esitettyjä toimia ovat
kiertoliittymien rakentamiset ja keskustojen katujaksojen kokonaisvaltaiset parantamistarpeet.
Työssä esitetään koko Mikkelin seudulle yhteensä yli 370 toimenpidettä
(Hirvensalmi 26, Kangasniemi 53, Mikkeli 151, Mäntyharju 51, Pertunmaa 51, Puumala 39). Kaikki toimenpiteet on jaettu neljään ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan: pika, 1, 2 ja 3. Toimenpide-esitykset ovat
alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on
toteutettavissa nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua.
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Hirvensalmen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys esitellään kokouksessa
Liikenneympäristön toimenpideohjelma ja -kartat, liite nro 4.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta hyväksyy liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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UUDEN VUOROPÄIVÄKODIN VIITESUUNNITELMAN KÄSITTELY
Tekn.ltk
8§

Hirvensalmen vuoropäiväkodin, päiväkoti viitesuunnittelu on toteutettu
26.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman pohjalta. Suunnittelu on toteutettu ns. sisältä ulospäin toimintoihin painottuen. Tilojen jäsentelyssä on
pyritty huomioimaan toiminnalliset ja tilalliset tavoitteen hankesuunnitelman mukaisesti.
Rakennuksen julkisivuväreissä on huomioitu ympäröivät rakennukset ja
värimaailmaa on pyritty yhdenmukaistamaan käyttäen julkisivuväreissä
seuratalon julkisivuvärejä. Leikkipiha ja pääsisäänkäynti sijoittuvat rakennuksen Eteläpuolelle. Pääsisäänkäynnin yhteyteen on varattu tilaa
vaunuille. Ruokailutilasta on käynti katetulle terassille. Ryhmätiloihin
sekä ruokailutilaan on suunniteltu suuret ikkunat tuomaan luonnonvaloa sisälle.
Piha-alueelle on sijoitettu kivituhkapintainen pallokenttä sekä erilliset
kiipeily ja leikkialueet turva-alustoineen 1-3 vuotiaille ja 4-6 vuotiaille.
Muutoin leikkipiha on yhteinen kaikille.
Rakennuksen runkona on ns. painumaton hirsi. Yläpohjan kantavana
rakenteen pääosin tehdasvalmisteiset naulalevyristikot sekä vesikatteena konesaumattu pelti. Rakennus perustetaan maanvaraisesti, alapohjarakenteena maanvarainen teräsbetonilaatta. Rakennuksen korkeusasema on määritelty ympäröivään maastoon nähden siten, että
valmiin lattian pinta on vähintään 300mm maanpintaa ylempänä.
Saatto- ja huoltoliikenne on suunniteltu Pitäjäntien puolelta siten, että
saattoliikenne on erotettu huoltoliikenteestä piha-alueella omakseen siten, ettei päivähoitoon tulevien ja pois lähtevien lasten tarvitse kulkea
huoltoväylien lävitse.
Rakennuksen IV-konehuone sekä sähköpääkeskus on sijoitettu 2. kerrokseen, käynti ulkokautta katoksesta. Ulkoiluvälinevarasto on sijoitettu
rakennuksen yhteyteen hankesuunnitelmasta poiketen.
Viitesuunnitelmien pohjalta laaditaan alustava rakennustapaselostus
SR-urakkatarjouspyyntöä varten jossa määritellään laatutaso ja varusteet tarkemmin. Hanke on jätetty HILMAAN (Julkiset hankinnat) Rakennus-aika on 4/20 – 5/21. Viitesuunnitelman luonnospiirustukset esitellään kokouksessa.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta hyväksyy luonnospiirustukset viitesuunnitelman
pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimen
kirjeen viitesuunnitelman luonnoksesta.
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ALOITE KOIRAUIMARANNAN PERUSTAMISESTA URMASLAHDEN
ASEMAKAAVA -ALUEEN UIMARANNALLE
Tekn.ltk
9§

Tekniselle lautakunnalle on tullut 18.5.2019 päivätty kuntalaisaloite koirauimarannan perustamisesta Urmaslahden asemakaava-alueen uimarannalle.
”Koirien virallisille uimapaikoille on kysyntää ja tarvetta ja sellaista ei
tällä hetkellä Hirvensalmen kunnan alueelta löydy. Kunnan imagolle on
positiivista profiloitua myös lemmikkieläimen omistavien perheiden
keskuudessa. Tämä parantaisi osaltaan Urmaslahden asuinalueen ja
tonttien markkinointia koiran omistavien perheiden parissa.”
”Koiraperheen asumismukavuuden parantamiseksi esitän, että Urmaslahden uimarannalle perustetaan myös koirille mahdollisuus uimiseen
yhdessä perheenjäseniensä kanssa. Uskon, että tätä mahdollisuutta
voidaan hyödyntää kunnan asuinalueiden markkinoinnissa ja lisätä
houkuttelevuutta alueelle muuttamiseksi.”
Urmaslahden asemakaava-alueella on yleinen uimaranta. Ranta-alue
rajoittuu molemmin puolin yksityiseen maanomistukseen (lomaasumista), joten sen läheisyyteen ei voida osoittaa koirauimarantaa;
tarvittavia suojaetäisyyksiä ei voida toteuttaa. Alueella on myös venevalkama (LV) johon voidaan osoittaa koirauimarantaa, mutta valkamankin molemmin puolin on myös loma-asumista.

Uimaranta

Liitteenä nro 5 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunto.
Tekn. joht. Tekninen lautakunta toteaa, ettei voi osoittaa koirauimarantaa Urmaslahden asemakaava-alueelle.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk
10 §

Tekn.joht.

Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1. Kunnanhallituksen kokouksen 18.11.2019 § 111 pöytäkirjaote: Jätemaksutaksan tarkistaminen
2. Kunnanhallituksen kokouksen 18.11.2019 § 110 pöytäkirjaote: Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna
2020
3. Kunnanvaltuuston 16.12.2019 kokouksen 45 § pöytäkirjaote:
Taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022

Päätös
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Lautakunta

Merkittiin tiedoksi.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Tekn.ltk
11 §

Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimuksen tekeminen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä,
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§ 1 - 11
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta:
§
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137
§:n mukaan valittaa.
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen.
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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 ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

