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PÖYTÄKIRJA 4 / 2022 
 
Kokousaika  keskiviikko 14.09.2022 klo 14:00 – 17:30. 
  
Kokouspaikka Kokouksen alussa tekninen lautakunta tutustui kunnan aluekeräyspis-

teisiin. Kokous jatkui kunnanhallituksen huoneessa. 
 
 
Läsnä olleet jäsenet Hannu Raatikainen puheenjohtaja 
  Seppo Kovanen 
  Ari Kämppi 
  Outi Kiesilä   
 
Muut läsnä olleet Pirkko Luntta kunnanhallituksen edustaja, paikalla klo 17 → 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Kaisa Pasonen 
 
Tekn.ltk 
35 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Tekn.ltk 
36 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Kovanen ja Outi Kiesilä. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
 
  __________________  __________________      ____________________ 
  Hannu Raatikainen  Outi Kiesilä        Asko Viljanen     
  Puheenjohtaja  Puheenjohtaja 39 §        Pöytäkirjanpitäjä 
  esteellinen 39 §  Niemelän yksityistie 
  Niemelän yksityistie 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __ / __ 2022 
 
  
______________________     ________________________      ________________________ 
Seppo Kovanen  Outi Kiesilä   Ari Kämppi 
esteellinen § 39  § 39 Pj Niemelän        § 39 Niemelän ja Juusan   
Juusan yksityistie   yksityistie    yksityistiet   

        
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä   22 /09/ 2022 
 
    _______________________ 
    Satu Myyryläinen 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Tekninen lautakunta   14.9.2022   41 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

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

jestykseksi. 
   
 
  Ari Kämppi teki muutosesityksen, että työjärjestykseen lisätään seu-

raavat pykälät: 
 

- Tekninen korjaus edellisen kokouksen 4.5.2022 pöytäkirjaan koh-
taan Tekn.ltk § 16 ”Työjärjestyksen hyväksyminen”. 

- Teknisen lautakunnan jäsenten tiedonsaantioikeudet teknisestä 
toimistosta. 

- Teknisen johtajan velvollisuus vastata teknisen lautakunnan jäsen-
ten kysymyksiin. 

- Teknisen johtajan asema/rooli teknisen lautakunnan kokouksissa. 
- Vieraslajien torjunta kunnan mailla. 
- Teknisen lautakunnan jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä. 
- Keskusteluasiat. 

 
  Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että teknisen johtajan  
                    esitys on lautakunnan päätös. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ - LIIKENNEMERKIN  
ASETTAMINEN OLLANTIEN JA ESKOLANTIEN RISTEYKSEEN 
 
Tekn.ltk 
38 §  Ollan yksityistien hoitokunnan puheenjohtajalta on tullut hakemus lii-

kennemerkin asettamisesta Eskolantielle Ollantien ja Eskolantien ris-
teykseen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaisesti. 

  
  Lupahakemus ja kartta liikennemerkin sijoituksesta liitteenä nro 1. 
    
 Tekn. joht. Tekninen lautakunta myöntää Eskolantielle Väistämisvelvollisuus ris-

teyksessä -liikennemerkin asettamiseen karttaliitteen mukaisesti. 
   
  Liikennemerkkiin ja sen sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa 

hakijana oleva Ollan yksityistie. Tiekunnan on huolehdittava tietojen 
päivitys tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digi- ja Väestötietovirastol-
le. Päätös annetaan tiedoksi myös Itä-Suomen poliisilaitokselle.  

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
  
 
 
. 
   
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/tekn.ltk-14.9.2022-§-38-liite-1-1.pdf
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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2022 
 
Tekn.ltk     
39 §  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2019 Yksityistielain 
  mukaiset perusteet yksityisteiden kunnanavustusten käsittelyyn. 

Yksityisteiden kunnossapidon avustukset oli haettavana 30.4.2022 
mennessä. Avustushakemuksia saapui 98 kpl, joissa haettiin avustusta 
219,7 km:lle. Yksityistieavustuksiin on varattu vuoden 2022 talousarvi-
ossa 80.000 €.  

  Hakemuksia, jotka eivät täytä yksityistielain mukaisia kunnanavustuk-
sen perusteita mm. järjestäytymisen ja/tai rekisteröinnin osalta ei voida 
käsitellä yksityistielain mukaisen avustuksen myöntämisessä. 

 
  Laskennallinen kilometrikustannus on 971 €, joka on keskiarvo vuoden 

2021 tiekuntien ilmoittamista kunnossapitomenoista €/ km.  
 

Valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti tiet on jaettu kahteen 
luokkaan.  Laskennallinen avustus I-luokassa on 42 %, II-luokassa 32 
% kunnossapitomenojen keskiarvosta.  I-luokan tie saa avustusta km / 
vakituinen asutus 407,82 € ja II-luokan tie saa avustusta 310,72 € /km. 
Avustus on kuitenkin enintään 50 % vuoden 2021 tiekunnan ilmoitta-
mista kunnossapitokustannuksista. 

 
  Jääteille määritelty avustus on 70 % tiekunnan ilmoittamista edellisen 

vuoden (2021) kustannuksista. Kuitenkin jääteiden avustus maksetaan 
siten, että jääteiden tiekunnan tulee esittää vuoden 2022 hyväksyttyjä 
menoja niin, että omavastuuosuus jää 30 %:iin. Maksettava avustus on 
enintään myönnetty avustus.  

  Pyydettäessä jääteiden avustuskauden tiliaineisto tulee toimittaa tar-
kastettavaksi ennen avustuksen maksamista.  

 
  Hallintokulut eivät ole hyväksyttyjä kunnossapidon kustannuksia, ja 

jäätien saamat mahdolliset tulot vähentävät avustusta (paitsi tiemak-
sut). 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta myöntää vuoden 2022 yksityistieavustukset 
  72 061,00 € ja varaa jääteiden avustuksille 7 210,70 €, yhteensä 
  79 271,70 € liitteen nro 2 mukaan ja päättää, että yksityistieavustukset 

maksetaan 30.9.2022 mennessä.  
 
  Jääteiden avustukset maksetaan, kun tiekunta on esittänyt vuoden 

2022 menojen tositteet, kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. Hannu Raatikainen ilmoitti esteellisyytensä Niemelän yk-

sityistien osalta, eikä osallistunut kokouksessa kyseessä olevan tien 
avustuskäsittelyyn. Puheenjohtajana tältä osin toimi Outi Kiesilä ja pöy-
täkirjan tarkastajana Ari Kämppi. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/selvitys-avustusperusteista-2022-liite-2-1.pdf
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  Seppo Kovanen ilmoitti esteellisyytensä Juusan yksityistien osalta eikä 

osallistunut kokouksessa Juusan yksityistien avustuskäsittelyyn. Pöy-
täkirjan tarkastajana tältä osin toimi Ari Kämppi. 
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIIN  
 
Tekn.ltk 
40 §  Teknisen johtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä teknisen lau-

takunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa. 
 

- § 54 Aluekäyttöluvan myöntäminen toritapahtumaan 
 

- § 57 Aidan toimitustarjouksen hyväksyminen Tuukkalan alueke-
räyspisteelle 
 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käy-
tä otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 

 
                     
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
41 § Tekn.joht. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 

1. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 23.5.2022 § 12 Puulan ranta-
osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen koskien tilaa Erkkilä 1:26 
Erkkilä II 2:66. 
 

2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 23.5.2022 § 13 Liekuneen – Ryö-
käsveden rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen koskien tilaa 
3:59 Rauhala. 
 

3. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 23.5.2022 § 14 Puulan ranta-
osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen koskien tilaa  
Niemikauppi 1:49. 
 
 

   
 Päätös Tekninen lautakunta merkitsee otteet ja asiakirjat tiedoksi.  
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
 42 §   Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30. 
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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: 
 
§ 38–39 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 35–37, 40–42 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§   

 
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa 
kuntalain 137 §:n mukaan valittaa. 
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksi-
saannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-
suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. 
 
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 ma – pe 9.00–11.00 ja 12.00–15.00 
 
   


