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Saapuvilla olleet jäsenet
Harri Aalto, puheenjohtaja
Simo Hokkanen, 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Laitinen, saapui 15:46
Pirjo Laitinen
Kirsti Lähteenmäki
Helvi Marttinen
Anna Nikkinen-Gröhn, saapui 15:46
Kaarina Teperi
Asta Tiihonen
Muut saapuvilla olleet
Sari Kuusjärvi, sihteeri
Jaana Laukkarinen
Allekirjoitukset

Harri Aalto
Puheenjohtaja

Sari Kuusjärvi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Laitinen

Pirjo Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja on tarkastettavana 29.8.2022 ja sen jälkeen
nähtävillä kunnantalon neuvonnassa. Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Sari Kuusjärvi
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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostilla liitteineen 15.08.2022. Tarvittaessa esityslista
tulostetaan paperisena kokoukseen. Kokouksesta on ilmoitettu tekstiviestillä
15.08.2022 ja lähetetty esityslista postissa 15.8.2022 kokoukseen ei ole mahdollista
osallistua etäyhteydellä. Huom. kokousaika klo 15.00 ja paikka
Vanhustentalosäätiön kota, Kankaistentie 1.
Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt
osallistumasta kokoukseen.

Kokouksen alussa kuullaan Essote Ky:n tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Marjaana Sävilammen näkemys Essote Ky:n palveluista tarkastuslautakunnan
kertomuksen kautta.

Ehdotus
1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
Marjaana Sävilammi kertoi Essoten tarkastuslautakunnan huomioita:
Nettokustannukset ovat jyrkässä nousussa, kustannusrakenteeseen vaikuttavat
tulevaisuudessä tulevat palkkaratkaisut ja palkkojen harmonisointi
Kangasniemen kunnan terveydenhuollon menot ovat 27 mil€ ja samalla tasolla
vastaaavankokoisten kuntien kanssa.
Hyvinvointialueelle siirtyminen voi viedä palveluita pois pieniltä kunnilta.
Kangasniemen hyvinvointikeskusken palvelut on pystytty toteuttamaan
kustannustehokkaasti. Palvelu on laadukasta.
Uhkana on, että tulevaisuudessa toimintaa on sopeutettava niukkeneviin
resursseihin.
Essoten tarkastulautakunta tekee viimeisen tarkastuskertomuksen. Essoten
tarkastuslautakunnan esiinnostamiia asioita toivotaan siirrettävän myös
hyvinvointialueelle. Esim. palveluiden alueellinen tarkastelu toteutettiin nyt
ensimmäistä kertaa. Se osoitti Kangasniemen osalta, että sairaanhoitajan
vastaanotolle pääsee samanpäivän aikana, lääkäripalveluissa on ollut vajetta ja
hammashoidon hoitoonpääsy on Kangasniemen osalla erityisen heikkoa.
Erikoissairaanhoidon ylijäämä ja kalliin hoidon tasausjärjestelmä.
Neuvosto kuuli Marjaana Sävilammea kokouksen alussa ja Sävilammi poistui
kokouksesta 15.45,
---
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§ 18
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on perjantai 26.8.2022 Pöytäkirja on tarkastettavana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessä. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kokouksesta seuraavana maanantaina 29.8.2022 virka-aikana
Kangasniemen kunnan asiointipisteessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston päätöksistä ei
voi valittaa. Pöytäkirja julkaistaan nettiin kunnan kotisivuille.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Laitisen ja Kirsi
Laitisen.
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§ 19
Ikäihmisiin ja vammaisiin kohdistuvien palveluiden saatavuus / hoitovelan purkaminen ja
ennaltaehkäisevä neuvolatoiminta
KNGDno-2022-319
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 essote_arviointikertomus_2021.pdf
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu Essote Ky:n
arviointikkertomukseen joka on Essote Kyn tarkastuslautakunnan laatima kertomus
tarkastuslautakunnan huomioita Essote Ky:n palveluiden tuottamisessa. Neuvosto on
huolissaan koronan aiheuttmasta hoitovelan kasvusta ja Kangasniemellä saatavista
lähipalveluista. Tarkastuskesrtomus osoittaa, ettei kaikkia asetettuja tavoitteita ole
saavutettu v. 2021 vaan jopa tunnusluvut osoittavat palveluiden saatavuuden ja
kääntyneen laskuun. On selvää, että Essotella on haasteita tuottaa palveluita ennen
koronaa olleella tasolla, mutta kangasiemeläiset ikä-ihmiset ja vammaiset tarvitsevat
välitöntä laadukasta palvelua ilman pitkiä jonoja ja hoitoon tai tutkimukseen
pääsyaikoja.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Essotentarkastuslautakunnan
puheenjohtja Marjaana Sävilammea kertomaan tarkastuslautakunnan tekemistä
huomioista tarkemmin.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Aalto
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee mm. hoitovelan
purkamiseen liittyvistä asioista ja hoitoon tai tutkimuksiin pääsyn priorisoinnin
tarpeesta ja vaikutuksista ja laatii päätösehdotuksen kokouksessa.
Päätös
Neuvosto keskusteii ennen päätöksentekoa seuraavista asioita, jotka haluttiin myös
kirjata pöytäkirjaan:
Puheenjohtaja Harri Aalto esitteli vanhusneuvolatoimintaan liittyvän aloitteen ja
kannusti neuvostoa tukemaan aloitetta 10740.
Kirsi Laitinen toi esille, että Kangasniemen kunnassa on ikäihmisille järjestetty
neuvolatoimintaa jo-90 luvulla ja toiminnasta saatiin erinomaisia tuloksia.
Neuvolatoiminta lopetettiin taloudellisista syistä.
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Hoitovelan purku: hyvä palvelu edellyttää lisää resursseja hoitopuolelle, hoitajia on
avopuolella liian vähän Paikkakunnan väki saa hyvää palvelua koska henkilökunta
joustaa. Lääkäriaikaa on vaikea saada.. Hammaspuolelle hoitoonpääsy on kuntalaisille
vaikeaa.
Kotihoito: Pitäjille ei saada kotipalvelua, jolloin ikäihmiset tarvitsevat kodin
keskustasta. Kotihoidossa on jatkuva resurssipula. Kotihoidonväki alkaa väsyä.
Hoitajien pitovoimaa pitäsi lisätä ja yleisesti saada lisää resursseja kotihoitoon.
Kotihoidossa käytetään paljon eläkeläisiä ja vuokratyövoimaa.
Päätöksenään vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle toivomuksen,
että kunta kiinnittää Essoten ja tulevan hyvinvoinnin palveluihin erityistä huomiota ja
pyrkisi vaikuttamaan niin, että avopuolen sairaanhoidossa resurssit olisivat riittäviä.
Lisäksi toivotaan kunnan vaativan, että hyvinvointikeskuksen palvelut säilyvät
jatkossakin. Neuvosto muistuttaa, että hyvinvointikeskuksen toiminta on taloudellista.
Lisäksi pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hammashuollon palveluihin ja
kotipalvelun resurssien riittävyyteen.
Vanhus- ja vammaisneuvosto lähettää tästä päätöksestään otteen seudulliseen
vanhusneuvostoon.
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§ 20
Ympäristön esteettömyys ja asiointia helpottavat toiminnot
KNGDno-2022-318
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kirje___kannanotto_yrityksille_ja_yhteisöille (2).pdf
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto toimii aktiivisesti siten, että
neuvosto kiinnittää ympäristössä huomioita niihin seikkoihin ja asioihin jotka
vaikuttavat ikääntyvän tai vammaisen henkilön elämiseen ja asumiseen. Myös
ympäristöä koskeviin suunnitelmiin osallistuminen ja lausuntojen antaminen em.
asioista ovat vanhus- ja vammaisneuvoston perustoimintaa. Vanhus- ja
vammaisneuvsto haluaa edistää esteettömän ympäristön toteutumisessa.
Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta
rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen
saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja
mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on
yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Siinä ei ole kyse vain liikkumisen
esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen,
kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.
Esteettömyydessä on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden
huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki.
Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti
myös muita tilojen käyttäjiä. Esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen
huolto helpottuvat, kun ei ole kynnyksiä, portaita tai jyrkkiä luiskia. Esteettömyys ei
yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, kyse on hyvästä
suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamista. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on
esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun
rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Esteettömässä
ympäristössä tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja
loogisia.
Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta on saatu paljon parannuksia mm.kirjaston
alueen paikoitusjärjestelyt ovat parantuneet, kunnatalon pääovet ovat sähköistetty ja
kirkon remontin yhteydessä neuvoston näkulmiin kiinnitettiin huomioita. Edelleen
aloitteista on käsittelemättä aloite Kangasniemi salin istuimien muuttamisesta
ossittain invapaikoiksi. Kunnan liikelaitoksia Vanhus- ja vammaiseuvosto lähestyi
elinkeinotoimen avulla päättäessään kokouksessaan 2018 § 12 lähettää liitteenä
olevan kirjeen kunnan yrityksille ja yhteisöille. Kirje lähetettiin paikkakunnan 77
yhteisöön. Sähköiset ovet ovat tuoneet helpotusta liikkumiseen monessa yrityksessä.
Edelleen kävelykepeille ja kyynärsauvoille toivottaisiin paremmin kiinnikkeitä kassan
yhteyteen.
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Uutena asiana on tullut istuimien lisääminen kaupan käytäville siten, että
liikuntavaikeuksinen pystyy levähtämään kauppakierroksen aikana. Monelle
ikäihmiselle kaupassa käynti on raskas kokemus fyysisesti, mutta taas ehkä päivän
ainoa sosiaalinen tapahtuma. Tarkoitus ei ole, että kauppaan pysähdyttäisiin ja
istuttaisiin määräämättömäksi ajaksi, vaan että kaupassa asiointia voisi jaksottaa ja
välillä voisi istahtää hetkeksi levähtämään.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Aalto
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee esteettömyydestä ja laatii tarvittaessa
kokouksessa päätösehdotuksen.
Päätös
Ennen päätöksentekoa vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asioista ja toteaa
päätöksessään seuraavia esteettömyyteen vaikuttavia asioita:
Tiedottamisen selkeys. Tiedotteiden asettaminen myös pyörätuolilla
liikkuvien korkeudelle. Esim. Essoten sisäänkäynti, myös kunnantalolla yms.,
etenkin, kun ilmoituksia on paljon tulee keskeiset ilmoitukset kiinnittää siten,
että myös istumassa oleva voi lukea tiedotteet esteettömästi.
Kangasniemi saliin yläpenkkiriville pitäsi tehdä invapaikat ja istumaan
asettautumiseen tuki tai kaide rivin päätyyn.Jos saliin tullaan keittiön kautta,
vaatii salin raskasovi avustamista ja erillisen kynnykseasettamista invamopolle
tai pyörätuolillen. Rappuihin (askelmanreunateippaus) uudet huomioteipit, ja
mielellään kaide tai tuki penkkirivin päähän..
Simo Hokkanen toi malliksi kiviä Propulantieltä. Kivet ovat kunnan ajamasta
uudesta päällysteestä ja siinä on suuria ja teräviä kiviä. Tämänkokoisen
kivimurskan päällä ei pysty työntämään pyörätuolia, työntämään rollaattoria,
ajamaan polkupyörällä tai muutoin kulkemaan. Neuvosto toivoo, että kunta
huomioisi myös liikuntaesten liikkuminen kunnan ylläpitämillä katualueilla ja
suhteuttaisi käyttämänsä sepelin koon käyttäjien tarpeeseen.
Kauppoihin ja liikelaitoksiin toivotaan jakkaraa tai muuta istuinta, jossa voi
kauppareissuilla huokaista. Lisäksi toivotaan asiointiin tarkoitettuja pyörätuoleja
ja rollaattoreja, joita asiakkaat voivat lainata asiointinsa ajaksi.
Tämän pykälän ote viedään Kangasniemen Kunnallislehteen ja pyydetään
päätoimittaja Kalevi Tiitistä uutisoimaan vanhus- ja vammaisneuvoston käsittelemistä
esteellisyys asioista.
Tiedoksi
kunnanhallitus, elinkeinotoimi
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 24,29.08.2018
Tekninen lautakunta, § 77,18.09.2018
Kunnanhallitus, § 58,14.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 16,21.03.2022
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 11,07.04.2022
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 7,07.04.2022
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 21, 25.08.2022
§ 21
Aloite - Vanhainkoti-Kirkonkylän kevyenliikenteen väylän korjausehdotus / Kangasniemen
vanhustentalosäätiö
KNGDno-2018-326
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 29.08.2018, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Vanhustentalosäätiön aloite kevyenliikenteen väylän parantamiseksi välillä
Kirkonkylä - Vanhainkoti
Kangasniemen vanhustentalosäätiö on kokouksessaan 30.7.2018 käsitellyt Otto
Mannisen tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä Vanhainkoti - Kangasniemen
keskusta. Säätiö on laatinut aloitteen vanhus- ja vammaisneuvostolle. Aloitteessa
todetaan, että kyseinen kävely- ja pyörätie on huonossa kunnossa ja säätiö toivoo
kävely- ja pyörätien pikaista parantamista. Säätiö perustelee korjaustarvetta koska
kuoppaisuus ja epätasaisuus ovat vaarallisisia pyöräilijöille, jalankulkijoille ja
apuvälineillä liikkuville. Tällä liikenneosuudella liikutaan mm.rollaattorilla tai
sähköavusteisella invapyörällä. Syvät kuopat ja urat sekä eritasossa olevat
poikkikadut, joita joudutaan ylittämään, ovat erityisen vaarallisia. Tällä kävely- ja
pyörätiellä liikkuu myös useita näkövammaisia. Aloitteessaan säätiö toteaa vaurioiden
syntyneen normaalilla kulumisella, routavaurioilla ja kaapeleiden
asennusten yhteydessä. Kävely- ja pyörätielle on aiheutunut jopa yli viiden sentin
korkeuseroja ja kuoppia. Vanhustentalosäätiö on toimittanut aloitteensa tueksi
valokuvia joissa tienpinnan vaurioita ja korkeuseroja todennetaan. Aloite ja valokuvat
ovat liitteenä.
Säätiö toivoo vanhus -ja vammaisneuvoston käsittelevän aloitteensa ja vievän asian
kunnan päätöksentekoon, jotta kunta korjaisi kevyenliikenteen väylän vauriot
pikaisesti.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja laatii kokouksessa päätöksen.
Päätös
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää Kangasniemen
vanhustentalosäätiön tekemää aloitetta erittäin tärkeänä ja lähettää aloitteen suoraan
liikenneasioista vastaavan pohjois-savon ELY- keskuksen käsiteltäväksi, määrärahojen
varausta ja korjaustoimenpiteitä varten.
Neuvosto lähettää aloitteen myös Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan
käsittelyyn ja pyytää kuntaa puoltamaan tehtyä aloitetta edelleen ELY- keskukselle.

Tekninen lautakunta, 18.09.2018, § 77
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Kangasniemen vanhustentalosäätiö on kokouksessaan 30.7.2018 käsitellyt Otto Mannisen
tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä Vanhainkoti - Kangasniemen keskusta.
Säätiö on laatinut aloitteen vanhus- ja vammaisneuvostolle. Aloitteessa todetaan,
että kyseinen kävely- ja pyörätie on huonossa kunnossa ja säätiö toivoo kävely- ja
pyörätien pikaista parantamista. Säätiö perustelee korjaustarvetta koska kuoppaisuus ja
epätasaisuus ovat vaarallisisia pyöräilijöille, jalankulkijoille ja apuvälineillä liikkuville. Tällä
liikenneosuudella liikutaan mm.rollaattorilla tai sähköavusteisella invapyörällä. Syvät
kuopat ja urat sekä eritasossa olevat poikkikadut, joita joudutaan ylittämään, ovat
erityisen vaarallisia. Tällä kävely- ja pyörätiellä liikkuu myös useita
näkövammaisia. Aloitteessaan säätiö toteaa vaurioiden syntyneen normaalilla kulumisella,
routavaurioilla ja kaapeleiden asennusten yhteydessä. Kävely- ja pyörätielle on
aiheutunut jopa yli viiden sentin korkeuseroja ja kuoppia. Vanhustentalosäätiö on
toimittanut aloitteensa tueksi valokuvia joissa tienpinnan vaurioita ja korkeuseroja
todennetaan. Aloite ja valokuvat ovat liitteenä.
Säätiö toivoo vanhus -ja vammaisneuvoston käsittelevän aloitteensa ja vievän asian
kunnan päätöksentekoon, jotta kunta korjaisi kevyenliikenteen väylän vauriot pikaisesti.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää Kangasniemen vanhustentalosäätiön
tekemää aloitetta erittäin tärkeänä ja lähettää aloitteen suoraan liikenneasioista
vastaavan pohjois-savon ELY- keskuksen käsiteltäväksi, määrärahojen varausta ja
korjaustoimenpiteitä varten.
Neuvosto lähettää aloitteen myös Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan käsittelyyn
ja pyytää kuntaa puoltamaan tehtyä aloitetta edelleen ELY- keskukselle.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta toteaa, että kevyenliikenteenväylä vanhainkodin alueelta
kirkonkylälle on vilkkaasti liikennöity ja osittain heikossa kunnossa. Tekninen
lautakunta puoltaa tehtyä aloitetta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen, Kimmo Kainulainen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja, Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite vanhus- ja vammaisneuvosto 31.1.2022 kevyen liikenteen väylän
korjaus, kaukolämpölinjan vetäminen ja puiden suojelu
2 2021-213-247_1_20211012_paatos.pdf
3 Kuuleminen.pdf
4 Liite 1 reitti.pdf
5 Lupapaatos_9606.pdf
6 Puunkaatosuunnitelma_20210910.pdf
7 Selvitys KL-johdon sijoitus Kangasniemi 2021.pdf
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.8.2018 käsitellyt
Kangasniemen vanhustentalosäätiön 30.7.2018 tekemän aloitteen kevyen liikenteen
väylän kunnostamiseksi. Otto Mannisen tien yhdistettyä kävely- ja pyöräilytietä välillä
(Vanhainkoti) nykyään Puolakan rinne - Kangasniemen keskusta.
Nyt keskusteluun on noussut kaukolämpölinjan asentaminen Otto Mannisen tien
varteen, ja tästä johtuva mahdollinen puuston poisto kaukolämpölinjan tieltä.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa, että kevyen liikenteen väylää
käytetään tässä tapauksessa kaukolämpölinjan upottamiseen ja väylää reunustavat
hongat ja muu puusto säilytetään. Väylää reunustavat kymmenet hongat tulee tässä
yhteydessä suojella. Edelleen neuvosto esittää aloitteessaan, että kevyen liikenteen
väylän asfaltoinnista voitaisiin tilapäisesti luopua. Kevyen liikenteen väylän
korjaaminen toteutettaisiin kivituhkaa käyttämällä. Pohjatyöt tulee kuitenkin suorittaa
asfaltointitöiden vaatimusten mukaisesti. Näin Suur-Savon-Sähkön ilmoittama
kustannusvaikutus pienenee oleellisesti. Suur-Savon-Sähkö voi helpommin muuttaa
suunnitelmiaan ja kaivaa kaukolämpölinjan kevyen liikenteen väylän alle. Neuvosto
toivoo, että kunta ryhtyy kaikkiin tarvittaviin neuvotteluihin ja toimenpiteisiin Suur-
Savon-Sähkön ja ELY-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän korjaamiseksi ja niitä
ympäröivien puiden suojelemiseksi.
Kyseessä on valtion omistama tiealue ja valtio myös vastaa alueen ylläpidosta ja näin
ollen Kangasniemen kunnalla ei ole päätäntävaltaa kaukolämpölijan sijoituksen
suhteen. Suur-Savon Sähkö Oy on hakenut kaukolämpölinjan asentamiseen, Otto
Mannisen tien ajoradan reunaan, sijoitusluvan Ely-Keskukselta. Samoin Suur-Savon
Sähkö on myös hakenut kunnalta maisematyöluvan johtuen puiden
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kaatamistarpeesta. Molemmat luvat on jo myönnetty. Maisematyölupahakemuksen
käsittelyn yhteydessä rakennusvalvonta edellytty selvitykset
vaihtoehtoisesta sijoitusratkaisusta kevyenliikenteen väylän alle. Maisematyölupa on
liitteenä. Ely-keskus on ilmoittanut, että kaukolämpölinjan voi asentaa myös
kevyenliikenteen väylän alle. Tällöin tulee Suur-Savon Sähkön hakea uusi sijoituslupa.
Mikäli kaukolämpölinja asennetaan kevyenliikenteen väylän alle, niin Ely-keskus vaatii,
että kevyenliikenteen väylä ennallistetaan. Tämä tarkoittaa, että päällystys tulee
rakentaa uudelleen. Suur-Savon sähkö on ilmoittanut olevansa valmis siirtämään
kaukolämpölinjan kevyenliikenteenväylän alle, mikäli joku taho maksaa syntyvät
lisääntyneet kustannukset.
Kunnan näkemyksen mukaan olisi hyvä, että kaukolämpölinja rakennettaisiin
kevyenliikenteen väylän alle, mutta kunta ei voi olla mukana rahoittamassa hanketta,
koska kevyenliikenteenväylä ei ole kunnan omistama eikä kunnan ylläpitovastuulla.
Maisematyölupahakemuksen mukaan kaukolämpöputken asentaminen ajoradan
reunaan aiheuttaaa seuraavat puiden kaatamiset: mäntyjä joudutaan kaatamaan 8 -
13 kpl sekä muutama kuusi, koivu sekä pihlaja. Reitti on suunniteltu siten,
että mäntyjen kaataminen minimoidaan. ELY on myöntänyt 13.9.2021 sijoitusluvan
kaukolämpöjohdolle ko. alueelle. 20.09.2021 on pidetty kaadettavien puiden osalta
katselmus, jossa on merkitty kaadettavaksi suunnitellut puut. Kaadettavia mäntyjä on
8, koivuja 3, pihlajia 3 ja kuusia 2. Kaksi mäntyä näiden lisäksi on rajatapauksia, mutta
huolellisella kaivutyöllä ne on mahdollista säilyttää. Lisäksi lupaehdoissa on määrätty
seuraavasti: Suunnitelman X6 kohdalle on kaadettavien mäntyjen tilalle istutettava 2
kpl vähintään 2000 mm korkeita männyntaimia ja kohdalle X8 1 kpl Jos kaadettavaksi
suunnitellun männyn (8 kpl) lisäksi on kaadettava mäntyjä lisää on ne korvattava
istutettavalla männyntaimella. Maisematyölupa on lainvoimainen. Kunnan
näkemyksen mukaan hankkeesta aiheutuvat maisemahaitat eivät ole merkittäviä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kangasniemen kunta suosittaa Suur-Savon
Sähkö Oy:lle, että se hakisi sijoitusluvan kaukolämpöputken rakentamiselle
kevyenliikenteenväylän alle. Kunta ei kuitenkaan osallistu tästä syntyvien
kustannusten maksamiseen. Muutoin vanhus- ja vammaisneuvoston tekemä aloite ei
anna aihetta toimenpiteisiin kunnan osalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 21.03.2022, § 16
Liitteet

1 Valtuustoaloite vanhus- ja vammaisneuvosto 31.1.2022 kevyen liikenteen väylän
korjaus, kaukolämpölinjan vetäminen ja puiden suojelu
2 2021-213-247_1_20211012_paatos.pdf
3 Kuuleminen.pdf
4 Liite 1 reitti.pdf
5 Lupapaatos_9606.pdf
6 Puunkaatosuunnitelma_20210910.pdf
7 Selvitys KL-johdon sijoitus Kangasniemi 2021.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kangasniemen kunta suosittaa Suur-Savon
Sähkö Oy:lle, että se hakisi sijoitusluvan kaukolämpöputken rakentamiselle
kevyenliikenteenväylän alle. Kunta ei kuitenkaan osallistu tästä syntyvien
kustannusten maksamiseen. Muutoin vanhus- ja vammaisneuvoston tekemä aloite ei
anna aihetta toimenpiteisiin kunnan osalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.04.2022, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen kunnahallituksen päätöksen
aloitteen käsittelystä.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen kunnahallituksen päätöksen
aloitteen käsittelystä.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.04.2022, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Valtuustoaloite vanhus- ja vammaisneuvosto 31.1.2022 kevyen liikenteen väylän
korjaus, kaukolämpölinjan vetäminen ja puiden suojelu
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.8.2018- käsitellyt
Vanhustentalosäätiön tekemää aloitetta kevyen liikenteen väylän korjaamisesta välillä
kirkonkylä - Puolakan rinne (Vanhainkodin alue). Asia on teknisen lautakunnan kautta
edennyt Pohjois-Savon Ely-keskuksen käsittelyyn. Kevyen liikenteen väylä on Ely-
keskuksen ylläpitämä tieosuus. Tuonnemmin asiaa on käsitelty v. 2020 vihreiden
tekemän valtuusotaloitteen yhteydessä. Nyt julkisuudessa esilletulleiden tietojen
mukaan kevyen liikenteen väylän viereen on Suur-Savon-Sähkö suunnitellut
kaukolämpöputkilinjansa. Vanhus ja vammaisneuvoston puheenjohtaja
on kunnanvaltuuston kokouksessa 31.1.2022 tehnyt liitteenä olevan
valtuustoaloitteen..
Ehdotus
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Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja merkitsee nimissään tehdyn
valtuustoaloitteen tiedokseen.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi asian tiedokseen.

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 25.08.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Vanhustentalosäätiön aloite kevyenliikenteen väylän parantamiseksi välillä
Kirkonkylä - Vanhainkoti
Kangasniemen vanhusneuvosto on nostanut esille v.2018 Kangasniemen
vanhustentalosäätiön tekemän aloitteen kevyenliikenteenväylän parantamiseksi välillä
kirkonkylä- vanhainkodin alue. Myöhemmin vanhainkodin alue on nimetty neuvoston
aloitteesta Puolankan rinteeksi.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kannattanyt vanhustentalosäätiön
aloitetta ja toivonut kevyen liikenteenväylän korjaamista. Vihikankaan, Marjoniemen,
Simolan, Puolakanrinteen ja Säynetlammen ympäristössä asuu paljon ikääntyviä, jotka
liikkuvat polkupyörillä, jalkaisin tai käyttävät avustettua liikkumista. Kevyenliikenteen
väylä on aloitteen tekoaikaan ollut erittäin muhkurainen ja kuoppoanen. Routavauriot
eivät ole korjaantuneet vaan kevyenliikenteenväylän kunto aiheuttaa turvalliselle
liikkumiselle entistä enemmän riskejä.
Vanhus- ja vammaisneuvosto ymmärtää, Kangasniemen kunnan myötämielinen
suhtautumienen kevyenliikenteenväylän korjaukseen on aikoinaan mennyt Ely
keskukseeen. Elykeskusksesta ei osata kertoa missä vaiheessa asian eteneminen on.
Vaikuttaa siltä, että kyseinen kevyenliikenteenväylän korjaaminen olisi tipahtanut
Elykeskuksen suunnitelmista pois tarpeettomana.
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pitää kevyenliikenteen väylän
korjaamista erittäin tärkeänä asiana ja perustelee korjaamista liikkumisen
helpottumisella ja turvallisuuden lisäämisellä. Kevyenlikkenteen väylään liittyvää
korjaamista on keskusteltu Suur-Savon-Sähkön lämpökaapeleiden asettamisen
yhteydessä. Kunnanhallitus sanoo päätöksessään ettei asia enna enempää aihetta
asian käsittelyyn.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Aalto
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee kirkonkylä - Puolakan rinne välisestä
kevyenliikenteen väylästä ja päättää kokouksessa tarvittavista toimenpiteistä.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti laatia asiasta valtuustoaloitteen joka tuodaan
esille seuraavassa valtuustossa puheenjohtajan toimesta.
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§ 22
Ilmoitusasiat
Liitteet

1 YHTEISÖLLINEN RUOKAILU.docx
Yhteisruokailu palaveri Tarinatuvalla 2.8.2022 klo 15.30, muistio liitteenä.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsi asian tiedokseen.
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§ 23
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen valtakunnallisen aloitteen
Vanhusneuvolapoalveluiden käynnistämiseksi. Aloite on avoinna suomi.fi palvelussa ja
aloitetta voi kannattaa kirjautumalla aloite palveluun vahvoilla pankkitunnuksilla.
8.8.2022 mennessä aloitetta on kannattanut 4.445 henkilöä. Aloite on avoinna 5.11.
2022 saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Aalto
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee muut asiat tiedokseen
Päätös
Neuvosto käsitteli aloitteeseen liittyvän asian § 19 yhteydessä.

Kangasniemi
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja
25.08.2022

3/2022

19 (19)

Muutoksenhakukielto
§17, §18, §19, §20, §21, §22, §23
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 §)

