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Saapuvilla olleet jäsenet
Kari Luukkainen, puheenjohtaja
Sulo Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Eetu Lahikainen
Sari Leskinen
Sirpa Sappinen
Tuomo Janhunen
Raija Vinkola, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Marita Manninen, sihteeri
Jouko Romo, asiantuntija
Mikko Korhonen, esittelijä
Poissa

Lilja Puura

Allekirjoitukset

Kari Luukkainen
Puheenjohtaja

Marita Manninen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
19.05.2020

19.05.2020

Eetu Lahikainen

Sari Leskinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivulla 22.5.2020
alkaen.
22.05.2020

Marita Manninen, toimistosihteeri
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§ 26
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.
Pyydämme huomioimaan yleisten ohjeiden mukaisesti, että flunssaisena ei saavuta
kokoukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eetu Lahikainen 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
22.5.2020 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 22.5.2020
virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa, mikäli kunnantalo
on auki.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§ 28
Yksityisteiden perusparannuskohteet / Lisäavustukset
KNGDno-2020-119
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Tekninen lautakunta myönsi 21.5.2019 Lamminsyvän yksityistien sillan uusimiseen 15
%:n avustusosuuden 180.000 €:n kustannusarvioon perustuen ja 18.2.2020 Hiiterin
yksityistien perusparannukseen 20 %:n avustusosuuden 8.766 €:n kustannusarvioon
perustuen.
Molemmat hankkeet ovat nyt saaneet myönteisen valtionavustuspäätöksen. Uudet
hyväksytyt kustannusarviot ovat Lamminsyvän sillalle 274.660 € (valtionavustus 75 %)
ja Hiiterin perusparannukselle 24.330 € (valtionavustus 50 %). Uusiin
kustannusarvioihin perustuva lisäavustustarve kunnalta olisi Lamminsyvän sillalle
14.199 € ja Hiiterin yksityistielle 3.113 € eli yhteensä 17.312 €.
Tälle vuodelle perusparannuksiin varatusta 30.000 €:n määrärahasta on aiempien
päätösten nojalla varattu ja toteutuneiden töiden johdosta osittain jo käytettykin
27.078 €, joten käytettävissä on enää 2.922 €. Jotta esille tulleet lisäavustukset
voitaisiin myöntää, tulisi tarvittava lisäys 14.390 € kattaa kunnossapitoavustuksiin
varatusta määrärahasta.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta myöntää lisäavustusta Lamminsyvän yksityistien sillan
uusimiseen 14.199 € ja Hiiterin yksityistien perusparannukseen 3.113 €. Avustukset
katetaan siirtämällä tarvittava määräraha yksityisteiden kunnossapitoavustuksista
perusparannusavustuksiin.
Avustusten maksatusperusteet säilyvät alkuperäisten päätösten mukaisina.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______
Tiedoksi
tiekunnat

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.05.2020

4/2020

6 (13)

§ 29
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset
KNGDno-2020-106
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TIET1 (1).pdf
2 TIET2 (1).pdf
3 TIET3 (1).pdf
4 TIET4 (1).pdf
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu tänä vuonna 120.000 € ja
perusparannusavustuksiin 30.000 €. Kunnossapitoavustuksista joudutaan kuitenkin
siirtämään 15.000 € perusparannusavustuksiin, joten käytettävissä on 105.000 €.
Viime vuoden alusta voimaan tullut uusi yksityistielaki aiheutti avustusten
jakoperusteisiin muutoksia. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä itse
määrittelemillään perusteilla, mutta yksityistielain nojalla avustusta ei voida enää
myöntää sellaisille teille, joille ei ole perustettu tiekuntaa. Kunnan on mahdollista
avustaa tällaisia järjestäytymättömiä teitä kuitenkin edelleenkin kuntalain nojalla
(kunnan yleistä toimialaa koskevat säännökset, kuntalaki 7 §). Avustuspäätös pitää
pystyä perustelemaan siten, että avustaminen on kunnan edun mukaista,
yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.
Kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti avustettavat tiet
jaetaan neljään luokkaan:
I
Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon osakkaiden
ulkopuolista liikennettä ja joka on kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns.
läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys.
II
Pysyvän asutuksen pääsytie, joka täyttää aiemman yksityistielain edellyttämät
vaatimukset valtion avustuksen saamiseen. (Vähintään 3 pysyvästi asuttua taloutta ja
tie tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä väh. 1 km:n matkalla).
III
Järjestäytynyt yksityistie eli tie, jolle on perustettu tiekunta. Tien tulee olla tarpeellinen
pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.
IV
Järjestäytymätön tieyritys eli tie, jolle ei ole perustettu tiekuntaa. Tien tulee olla
tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.
Avustettava tien pituus määräytyy vain sen tien osan mukaan, jota vakituinen asutus
käyttää, ellei kysymyksessä ole ns. läpikulkutie. Tekninen lautakunta määrittelee
vuosittain avustusmäärät eri luokille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.
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Avustusperusteet ovat edelleenkin käyttökelpoiset, vaikka luokan II perusteet ovat
poistuneet, koska uudessa yksityistielaissa ei ole enää valtion avustuksen suhteen
vaatimusta vakituisen asutuksen määrästä tai tien pituudesta. Kunnan avustuksissa
voidaan kuitenkin II-luokkaan soveltaa luokan III kriteereitä perustellusti, koska tien
kunnossapidon vaatimustaso on samankaltainen riippumatta vakituisen asutuksen
määrästä tai sen käyttämästä tien pituudesta. Luokkaan IV on sijoitettu
järjestäytymättömät tiet, joiden osalta avustus edellyttää em. kuntalain nojalla
tehtävää päätöstä.
Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteisssa, esitetään luokittaiset
avustusmäärät seuraavasti:
I-luokka, 280 €/km (v. 2019 300 €/km)
II-luokka, 230 €/km (v. 2019 270 €/km)
III-luokka, 230 €/km (v. 2019 270 €/km)
IV-luokka, 180 €/km (v. 2019 200 €/km).
Avustushakemus hylätään Hietaniemen yksityistien osalta, koska sen vakituisen
asutuksen käyttämä tien pituus on vain 0,27 km sekä Kukun, Kaupinselän ja
Mustikkavuoren yksityisteiden osalta myöhästyneen hakemuksen vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset
yksityistielain ja kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti
luokkien I - III osalta liitteiden 1 - 3 mukaisesti.
Luokan IV osalta avustukset myönnetään kuntalain nojalla liitteen 4 mukaisesti.
Avustusperuste on vakituisen asumisen tukeminen ja pyrkimys säilyttää myös kunnan
haja-asutusalueet elinkelpoisina ja asuttuina.
Avustusten yhteissumma on 104.564 €. Avustettavia teitä on yhteensä 447,85 km ja
niiden vaikutuspiirissä on n. 700 vakituisesti asuttua taloutta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______
Tiedoksi
Ilmoitustaulu, maksatus 30.6.2020
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§ 30
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OVKhuhti20.pdf
2 OVK1-4 talous.pdf
Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä
kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.
Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden
heinäkuussa maksettavat lomarahat.
Talouden ja toiminnan toteuma liiitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen tekniset palvelut -osaston toiminnan ja
talouden raportin ajalta 1.1.-30.4.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
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§ 31
Tiedoksisaatettavat asiat 2020
KNGDno-2020-6
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Eurofins Ahma Oy
Jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2020, tutkimustulokset 5.2.2020.
Eurofins Environment Testing Finland Oy
Vesihuoltolaitos, vesianalyysit 15.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_______

9 (13)

Kangasniemi
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.05.2020

4/2020

10 (13)

§ 32
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
kunnanrakennusmestari
Hankintapäätös:
§ 1 Ilmanvaihtokoneiden suodattimien toimitajan valinta 2020, 27.03.2020
maankäyttöteknikko
Yleispäätös:
§ 4 Etuosto-oikeustodistus / 213-432-1-16, 12.05.2020
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Jätevesien purkupaikkaan liittyvä vesistöselvitys, 18.03.2020
§ 5 Kalliolan päiväkodin IV-koneen saneeraus, 30.03.2020
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Kesätyöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2020, 24.03.2020
§ 4 Kausityöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2020, 21.04.2020
Yleispäätös:
§ 8 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 18.03.2020
§ 9 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 18.03.2020
§ 10 Hallitien katuvalaistusurakka / takuuaikainen vakuus, 20.04.2020
§ 11 Jätevedenpuhdistamon välpän saneeraus / takuuajan vakuus, 11.05.2020
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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§ 33
Viranhaltijapäätökset 2020 / Henkilöstöpäätökset
KNGDno-2020-7
Valmistelija / lisätiedot:
Marita Manninen
marita.manninen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 päätösluettelo_10.3._5.5.20.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Päätösluettelo ajalta 10.3. - 5.5.2020 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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Muutoksenhakukielto
§30, §31, §33
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
§28, §29
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.

