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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisälista-asia päätettiin ottaa käsittelyyn.
________
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lilja Puura ja Sari Leskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta
seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla
23.1.2020 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 23.1.2020
virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Leskinen ja Raija Vinkola.
_______
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Tekninen lautakunta, § 65,15.10.2019
Kunnanhallitus, § 204,21.10.2019
Tekninen lautakunta, § 3, 21.01.2020
§3
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos
KNGDno-2019-678
Tekninen lautakunta, 15.10.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Synsiörannan_rak_muutos_14082019 (1).pdf
2 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
3 pohjois savon lausunto_ely.pdf
4 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
5 lausunto_maakuntamuseo.pdf
6 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
7 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
8 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa
19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on
laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö
vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on
osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut
eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu
myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka
ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan
hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen
pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.
Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä
luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns.
valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat
nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-
Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan
maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja
ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja
täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa
eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta
osallisilta.
Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
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Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät
perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen
luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta
aluevarausten sijoittelun suhteen.
Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan
selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä
/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on
huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee
käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan
kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska
rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee
kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten
osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen
takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä
rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin
huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset.
Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.
Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja
niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.
Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet
luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan
myöhemmin.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen,
ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______

Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 204
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
Liitteet

1 Synsiörannan_rak_muutos_14082019 (1).pdf
2 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
3 lausunto_maakuntamuseo.pdf
4 pohjois savon lausunto_ely.pdf
5 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
6 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
7 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
8 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
9 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
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10 Synsiörannan_rak_selostus_11102019.pdf
11 Synsiön rakmuutos_luonnospalaute ja vastineet_11102019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen,
ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 21.01.2020, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Synsiöranta_kaavaselostus 13.1.20.pdf
2 Synsiöranta_kaavaehdotus 13.1.2020.pdf
3 Synsiöranta_kaavan laatijan vastine 13.1.2020.pdf
4 Lausunto_ehdotusvaihe_ymp.palv.pdf (1).pdf
5 synsiörannanRAK_ehdotus_elyn lausunto (1).pdf
6 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
7 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2019, eikä sitä vastaan ole
tehty muistutuksia. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut.
ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus
alueen nykyisestä rakennuskannasta ja osoittaa sille tarvittaessa säilyttävät
kaavamääräykset. Lisäksi Kokkoniemenkosken läheisyydessä olevan vanhan myllyn
paikkaa koskevaa kaavamääräystä voisi muotoilla uudelleen. Kaavaselostuksen
mitoitustarkastelua tulee täsmentää ja mitoitusta perustella tarkemmin, mikäli
kaavassa on käytetty ympäröivää yleiskaavaa korkeampaa mitoitusta. ELY-keskuksen
mukaan Kokkoniemenjoelle yleiskaavassa osoitettu apv-merkintä (arvokas pienvesi)
olisi peruste osoittaa joen varteen esim. MY-merkintä (maa- ja metsätalousalue, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja). Vaikka joen rantaan ei ole osoitettukaan rakentamista,
tarvitsisi jokivesistö suojavyöhykkeen myös muiden uhkatekijöiden osalta.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan heidän luonnosvaiheen
lausunnossa esitetty toive alkuperäisen kaavan mukaisten M-1 alueiden
(maisemallisesti merkittävä metsätalousalue, jolla ei saa suorittaa avohakkuita)
säilyttämisesta pyrki turvaamaan aiemmin muodostettujen rantatonttien omistajien
etua ja yleensäkin järven virkistyskäyttöarvoa avohakkuita rajoittamalla. Muilta osin ei
ympäristöpalveluilla ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
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Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon lausunnoista ja antanut niihin vastineen. Siinä
on todettu, että Kokkoniemenjoen ranta-alueella ei ole luontoselvityksen mukaan
mitään erityisiä luontoarvoja lukuunottamatta viitasammakon potentiaalista
elinympäristöä, joka on kaavassa osoitettu luo-1 merkinnällä. ELY-keskuksen
esittämälle MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska erityisiä ympäristöarvoja ei
metsäalueella ole ja normaalissa metsätaloudessakin on otettava huomioon sen
vaikutukset vesistöihin. Kaavaa täydennetään kuitenkin lisäämällä Kokkoniemenjokea
koskeva yleismääräys, jossa sen todetaan olevan arvokas pienvesi. Se tulee säilyttää
luonnontilassaan ja metsänhoidossa tulee noudattaa rantametsiä koskevia
metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.
Nykyisen rakennuskannan osalta kaavaselostukseen lisätään maininnat maatilan
pihapiirin rakennuksista ja kaavamääräyksiin lisätään /s-merkintä, jonka mukaan
vanhat rakennukset, kuten navetta ja riviaitta tulisi säilyttää osana maatilan
kulttuurihistoriaa. Vanhan myllyn paikkaa osoittavaa kaavamerkintää täsmennetään
ELY-keskuksen suosittelemalla tavalla.
Kaavaselostukseen lisätään rantarakentamisen mitoitus myös suhteessa ns.
muunnettuun rantaviivaan. Kaavan laatijan mukaan tulee ottaa kuitenkin huomioon
se, että nyt on kyseessä voimassa olevan ranta-asemakaavan muutos. Näin ollen ei
tavoitteena lähtökohtaisesti ole olemassa olevan rakennusoikeuden vähentäminen.
Vastineen mukaan alueen rakentamistehokkuus ei ole tavanomaisesta poikkeava.
Lisäksi on todettu, että maatilan talouskeskuksen normaalia rantarakennuspaikkaa
suuremmalla rakennusoikeudella halutaan tukea maatilatoiminnan harjoittamista
mm. sukupolven vaihdosten yhteydessä.
Ympäristöpalvelujen lausunnon osalta vastineessa on todettu, että rantametsät
säilyvät jatkossakin metsätalousalueina. Niiden käyttö ei sisänsä vaarannu, eikä
lausunto edellytä muutosta kaavaehdotukseen. Kaavaluonnosvaiheessa annetun
vastineen mukaan normaalia metsätaloutta rajoittaviin erityismääräyksiin ei ole
perusteita, koska metsäalueisiin ei kohdistu erityisiä ympäristöarvoja ja normaalissa
metsätaloudessakin otetaan huomioon ranta-alueisiin liittyvät tekijät.
Liitteinä ovat:
1. Korjattu kaavakartta määräyksineen 13.1.2020.
2. Korjattu kaavaselostus 13.1.2020.
3. Lausunnot.
4. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastineet 13.1.2020.
5. OAS 11.10.2019.
6. Luontoselvitys 6.9.2018.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Teknisen lautakunta toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat
riittäviä. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat hyväksyttäviä, eikä kaavaratkaisu
lisää alueen kokonaisrakennusoikeutta alkuperäiseen kaavaan nähden siitäkään
huolimatta, että maatilan talouskeskuksen alueelle saa rakentaa kaksi erillistä
kaksiasuntoista asuinrakennusta. Näin ollen sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä,
katsotaanko AM-alue mitoituksessa yhdeksi vai kahdeksi rakennuspaikaksi. AM-alue
on rantaviivaltaan suppea, peltojen ympäröimä vanha maatalouden

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
21.01.2020

1/2020

9 (19)

rakennuskeskittymä, jonka yhteyteen lisärakentaminen on jopa suotavampaa kuin
kokonaan erilliselle uudelle rakennuspaikalle. Rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmien
mukaan kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta
kokonaisrakennusoikeuden tai rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen.
Kaava-aluetta ympäröivän rantayleiskaavan ohjausvaikutus kaavamuutokseen on
myöskin huomioitu riittävällä tavalla. Yleiskaavaselostuksen kohdassa
"Mitoitusnormit" on todettu, että "ranta-asemakaavoitetun alueen mitoitus on ranta-
asemakaavan mukainen". Näin ollen kaavan laatijan toteamus, että voimassa olevia
rakennusoikeuksia ei ole perusteltua kysenalaistaa, on täysin hyväksyttävä.
Tekninen lautakunta hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan
muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______
Tiedoksi
kunnanhallitus
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§4
Investointien käyttösuunnitelma 2020
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 käyttösuunnitelma_investoinnit.pdf
Investoinnit toteutetaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion
ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sisältäen investointiohjelman TA2020 ja
TS2021 sekä TS2022.
Toiminta- ja hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat
hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat
siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen
viranhaltijoille.
Investoinnit yhteensä:
Kiinteä omaisuus osto 200.000 €
Kiinteä omaisuus myynti 200.000€
Talonrakennus 750.500 €
Liikunta-alueet 25.000 €
Kaavatiet 160.000 €
Puistot ja yleiset alueet 180.000 €
Irtaimisto 112.000 €
ICT-hankinnat 114.200 €
Vesi- ja viemärilaitos 250.000 €
Yhteensä netto 1.591.700 €
Liitteenä investointien käyttösuunnitelma
Mikäli toimielimet päättävät siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa,
päätöksessä tulee yksilöidä taso (vastuualue/tulosalue), miltä osin siirretään ja
vastuualainen esimies.
Teknisellä toimialueella ei ole tarvetta siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen
liittyvää valtaa alemmas.
Sitovuustaso ja määrärahat tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan
siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää investointimäärärahasiirroista
ryhmien välillä. Yli 300.000 euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon
erikseen hyväksyttäväksi.
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Sitovuustaso: talonrakennus ryhmänä, irtaimisto ryhmänä, liikunta-alueet ryhmänä,
ICT-hankinnat ryhmänä, kaavatiet ryhmänä, puistot ja yleiset alueet ryhmänä, vesi- ja
viemärilaitos ryhmänä (taseyksikkö 1.1.2016 alkaen).
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2020 käyttösuunnitelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§5
Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos
KNGDno-2019-750
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2019 § 268 hyväksynyt
yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen.
Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päätti, että se
hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin toimen
sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimen.
Kunnallistekniikan mestarin tehtävät jaetaan olemassa olevalle henkilöstölle. Tämä
näkyy lisääntyneenä työmääränä useammalla henkilöllä.
Vesihuoltolaitoksella on ollut täyttämättömänä vakanssi nro 300012.
Yhteistoimintamenettelyn tuloksena on tarkoitus täyttää kyseinen vakanssi sisäisesti
kiinteistökeskuksen henkilöstöllä. Tällöin kiinteistökeskukselle avoimeksi jäävä
vakanssi lakkautetaan.
Kiinteistökeskuksella edellinen näkyy resurssien vähentymisenä, joka johtaa
palveluiden laadun heikkenemiseen. Talviviikonloppuisin on ollut työvuorossa kaksi
ammattimiestä hoitamassa kiinteistöjen talvikunnossapitoa. Jatkossa viikonloppuisin
on työvuorossa vain yksi ammattimies. Talvikunnossapito joudutaan priorisoimaan
hyvinvointikeskukseen ja vanhainkodinalueille. Muilla kunnan kiinteistöillä tehdään
vain välttämättömät talvihoidon toimenpiteet. Mahdollisesti myös
Vanhustentalosäätiön kanssa tehty sopimus vanhainkodinalueen kiinteistöjen
hoidosta joudutaan irtisanomaan.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että kunnallistekniikan mestarin toimi
(vakanssi nro 300003) on lakkautettu ja kunnallistekniikan mestarin tehtävät siirretään
olemassa olevalle henkilöstölle.
2. Tekninen lautakunta päättää, että se siirtää, vakanssi nro 300008 Ammattimies,
XXXXXXXXX 27.1.2020 alkaen vakanssille nro 300012 Vesihuoltolaitoksenhoitaja.
3. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että yhden kiinteistöhuollon
ammattimiehen toimi (vakanssi nro 300008 Ammattimies) on lakkautettu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
Tiedoksi
hallintopäällikkö, palkanlaskenta, kiinteistötyönjohtaja, vesihuoltolaitos,
vesihuoltolaitoksenhoitaja
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§6
Tiedoksisaatettavat asiat 2020
KNGDno-2020-6
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Eurofins Environment Testing Finland
Tutkimustodistus AR-19-RZ-045625-01 / 12.12.2019 / vesihuoltolaitos, vesianalyysit.
Ehdotus
Esittelijä: Marita Manninen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§7
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
kunnanrakennusmestari
Yleispäätös:
§ 1 Kangasniemi-ralli 15.2.2020 / Kaavatiejärjestelyt, 07.01.2020
§ 2 Lupa makkarateltan pitämiseen Kangasniemi-rallissa 2020, 10.01.2020
maankäyttöteknikko
§ 14 Etuosto-oikeustodistus/213-410-4-24 ja 213-410-4-34, 17.12.2019
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Kaatopaikan velvoitetarkkailu vuonna 2020, 11.12.2019
§ 15 Lukion skeittiparkin hankinta / perustaminen, 12.12.2019
§ 16 Jätevedenpuhdistamon jätevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2020, 16.12.2019
§ 17 Pisara vesihuollon verkkotietojen digitalisointipalvelun hankinta, 16.12.2019
§ 18 Jätevedenpuhdistamon välpän saneeraus, 19.12.2019
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§8
Viranhaltijapäätökset 2020 / Henkilöstöpäätökset HRM
KNGDno-2020-7
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 päätösluettelo_11.12.19 - 13.1.20.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Päätösluettelot ajalta 11.12.2019 - 13.1.2020 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin,
maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden
esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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Tekninen lautakunta, § 75,19.11.2019
Tekninen lautakunta, § 9, 21.01.2020
§9
LISÄPYKÄLÄ: Lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentaminen
KNGDno-2019-786
Tekninen lautakunta, 19.11.2019, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 avausptk.pdf
Hanke on ns. osallistava eli käyttäjiltä on pyydetty ideoita siihen, mitä pihaan tulisi
rakentaa. Käyttäjät ovat toivoneet skeittaukseen/skuuttaukseen soveltuvaa asfaltoitua
aluetta siihen soveltuvin välinen. Lisäksi toiveissa on ollut katettu
ulkonaoppimisympäristö sekä voimistelu/tasapainoilu alue. Nämä on otettu
huomioon suunnitelmissa.
Kangasniemen kunta on pyytänyt tarjouksia lukion pihan lähiliikuntapaikan
rakentamisesta. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta,
joista kumpikin ylittävät hinnaltaan hankkeeseen varatun määrärahan. Tarjousten
avauspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset itselleen epäedullisina, ja päättää
siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________

Tekninen lautakunta, 21.01.2020, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 tarjousavausptk ja vertailutaulukko_lukion piha.pdf
Tekninen lautakunta päätti siirtyä neuvottelumenettelyyn, koska hankkeeseen varatut
määrärahat eivät riittäneet hankkeen toteuttamiseen alkuperäisessä kilpailutuksessa.
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Neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöä muokattiin niin, että katsomorakennetta
pienennettiin ja yksinkertaistettiin, valaistuksen rakentamista pienennettiin ja
leikkialueen rakentaminen pyydettiin optiona. Määräaikaan mennessä saatiin
molemmilta tarjoajilta uusi tarjous. Molempien tarjoajien tarjous oli tarjouspyynnön
mukainen. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Maansiirto Marttinen Ay 150.988,00
€ (ALV 0%). Hinta ylittää edelleen hankkeeseen varatun määrärahan. Tarvittava
määrärahan siirto tehdään loppuvuodesta muiden mahdollisesti tarvittavien
määrärahojen siirron yhteydessä.
Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää valita halvimman tarjoushinnan 150.988,00 € (ALV 0%)
antaneen Maansiirto Marttinen Ay:n urakoitsijaksi lukion pihan lähiliikuntapaikan
rakentamiseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
Tiedoksi
tarjoajat, kunnanrakennusmestari, kiinteistötyönjohtaja, lukion rehtori, liikuntasihteeri
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Muutoksenhakukielto
§3, §6, §8
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§4, §5, §9
Oikaisuvaatimusohje
Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

