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Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
30.08.2018

03.09.2018

Antti Hyyryläinen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnantalolla 3.9.2018 klo 9:00 - 15:00 sekä julkaistaan
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§ 45
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 46
Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 47
Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 2.8.2018 § 15 / Tenniskentän maansiirtotyöt
MjuDno-2018-469
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet
1 Oikaisuvaatimus / Maarakennus Suutarinen Oy
2 Eriävä mielipide
Tenniskenttin siirron maanrakennustöistä on pyydetty tarjous 3.7.2018 ja siitä on
saatu tarjous 5.7.2018 arvoltaan 38.600,00 euroa alv 0 %. Tarjouksen jätti
Maanrakennus Leppä Ky, jonka kanssa on tehty urakkasopimus 31.7.2018.
Tenniskentän maansiirtotöiden urakka on hyväksytty teknisen johtajan
viranhaltijapäätöksellä 2.8.2018 § 15.
Maarakennus Suutarinen Oy on jättänyt 8.8.2018 päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
Liitteenä olevalla oikaisuvaatimuksella Maarakennus Suutarinen Oy vaatii
Mäntyharjun kuntaa kumoamaan tehdyn päätöksen ja kilpailuttamaan hankinnan
uudelleen Mäntyharjun kunnan hankintaohjeen mukaisesti.
Tenniskentän maansiirtotöiden urakka on keskeytetty toistaiseksi 2.8.2018 alkaen.
Asiasta on pyydetty 9.8.2018 kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksiköltä
näkemystä kilpailutuksen ja hankinnan osalta. Kuntaliiton vastaus on saatu 17.8.2018
jossa suositellaan kumoamaan hankintaoikaisupäätöksessä aikaisempi päätös ja
keskeyttämään hankintamenettely, koska päätöksenteko on tapahtunut väärässä
järjestyksessä ja menettelyn keskeyttämättä jättäminen saattaa olla omiaan
vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.
Kilpailutuksessa on tapahtunut myös toimivaltaan liittyvä virhe, koska hankintaa ei
ole kilpailutettu Mäntyharjun kunnan hankintaohjeen kohta 4.b mukaisesti.
Hankintaoikaisussa on olemassa vahingonkorvausriski nykyisen sopimuskumppanin
kanssa sopimuksen purkamisen osalta sekä korvaus jo tehdystä työstä.
Vahingonkorvausriski on yleisesti tämän kokoisissa urakoissa 10-15% hankinnan
arvosta.
Hankintaoikaisun seuraukset:
1. Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen
Hankintayksikkö päättää, että se ei muuta tekemäänsä hankintapäätöstä, koska
siihen ei löydä perusteita. Hankintayksikkö tekee päätöksen, ettei
hankintaoikaisua koskeva vaatimus anna aihetta muuttaa tehtyä
hankintapäätöstä tai että hankintaoikaisuvaatimus on hylätty. Päätös annetaan
asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen. Päätökseen ei liitetä
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muutoksenhakuohjetta, koska ei syntynyt uutta hankintapäätöstä, joten ei
myöskään ole uutta muutoksenhakuaikaa (146 §).
2. Uusi päätös ja virheen oikaisu
Hankintayksikkö päättää poistaa virheellisen päätöksen tai peruuttaa
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja ratkaisee asian uudelleen eli tekee
uuden tai osittain uuden hankintapäätöksen, jos päätös tai ratkaisu tai sen osa
on perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on
tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai
hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintayksikkö tekee uuden
hankintapäätöksen, joka annetaan asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen ja
hankintaoikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohjeineen ja josta lähtee uusi
muutoksenhakuaika.
3. Uusi päätös hankinnan keskeyttämisestä
Hankintayksikkö päättää poistaa virheellisen hankintapäätöksen tai peruuttaa
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun ja keskeyttää hankinnan, jos virhettä ei
voida korjata tekemällä uusi hankintapäätös. Hankintayksikkö tekee hankinnan
keskeyttämispäätöksen, joka annetaan asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen
ja muutoksenhakuohjeineen ja josta lähtee uusi muutoksenhakuaika.

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää
1. keskeyttää hankinnan ja kilpailuttaa sen uudestaan kunnan hankintaohjeen
mukaisesti,
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hankintaoikaisun, sekä
3. korvata Maanrakennus Leppä Ky:lle tehdystä työstä aiheutuneet kustannukset.
Keskustelun aikana Tapio Hämäläinen esitti teknisen johtajan päätösehdotuksesta
poiketen, että urakkasopimus pidetään voimassa. Tapani Penttinen kannatti tehtyä
esitystä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja ilmoitti, että keskustelun aikana on tehty
kannatettu esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, joten on suoritettava
äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä, ne, jotka
kannattavat teknisen johtajan päätösehdotusta vastaavat JAA, ne jotka kannattavat
Tapio Hämäläisen tekemää vastaehdotusta, vastaavat EI. Tämä hyväksyttiin.
Äänestyksessä JAA vastasivat Antti Hyyryläinen, Ari Siitarinen, Juha Vallin, Liisa
Torniainen, Mia Lamponen, Minna Hytönen ja Sari Lantta, EI vastasivat Tapio
Hämäläinen ja Tapani Penttinen.
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Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen 7 - 2 ja totesi teknisen johtajan
päätösehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.
Tapio Hämäläinen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
Tiedoksi
Maarakennus Suutarinen Oy, Maanrakennus Leppä Ky, kiinteistöpäällikkö Jouni
Huusari
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§ 48
Oikaisuvaatimus tiejaoston päätökseen 20.6.2018 § 7 / Yksityisteiden
perusparannusavustukset 2018
MjuDno-2018-120
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Enolahden yksityistie on jättänyt kuntaan 5.7.2018 oikaisuvaatimuksen tiejaoston
päätöksestä 20.6.2018 § 7 yksityisteiden perusparannusavustukset 2018.
Enolahden yksityistien oikaisuvaatimus on seuraavan sisältöinen:
"Vaadimme muutosta Mäntyharjun kunnan perusparannusavustusten jakoon
vuodelle 2018 koskien Enolahden yksityistietä.
Perusteluina esitämme seuraavaa:
- meidän tiekunnallamme on menossa merkittävä perusparannushanke
turvallisuuden sekä kantavuuden parantamiseksi, olemme tehneet jo v 2017 ko.
hanketta 40674,79 € edestä ja hanketta on vielä jäljellä n. 40000 € edestä. Hankkeen
on suunnitellut Jyrki Hammar ja valvojana toimii aluevastaava Tanja Seppänen
Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
- emme ole saaneet myöskään v. 2017 perusparannusavustusta
- tiellämme on myös paljon läpikulkuliikennettä
- joillekin tiekunnille on myönnetty jopa 30 % avustus hyväksytyistä kustannuksista,
mielestämme tiekuntaamme on syrjitty ko. päätöksen teossa (esim. Huopolan yt,
Kallalahden yt, Lyytikkäläntien jatko)
Haemme edelleen 4000 € avustusta perusparannukseen, ja toivomme myötämielistä
suhtautumista hakemukseemme."
-----
Tiejaosto myöntää kunnossapitoavustuksen lisäksi 10.000 euroa harkinnanvaraista
perusparannusavustusta vuosittain tiekunnille erillisen hakekemuksen mukaisesti.
Haettavien avustusten määrä on huomattavasti suurempi kuin avustukseen varattu
rahamäärä. Peruslähtökohta on tasapuolinen kohtelu pitemmällä aikavälillä. Jos
tiekunta saanut avustusta viimeisen kolmen vuoden aikana niin silloin ei yleensä ole
harkinnanvaraista avustusta myönnetty. Enolahden yksityistielle on myönnetty
vuonna 2016 1.000 euroa harkinnanvaraista avustusta.
Vuoden 2018 harkinnanvaraisesti myönnettävä 10.000 euron avustus on jaettu jo
kokonaan eikä tiejaostolla ole enää myönettävää avustusrahaa jäljellä. Avustus
maksetaa tiekunnille toteutuneitten kustannusten mukaisesti maksutositteita
vastaan.
Ehdotus
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Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hylkää Enonlahden yksityistien oikaisuvaatimuksen tiejaston
20.6.2018 § 7 yksityisteiden perusparannusavustukset 2018 päätöksestä.
Myönnettävä perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja tiejaoston päätös on
ollut yksimielinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Enolahden yksityistie, kunnossapitopäällikkö

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
30.08.2018

7/2018

11 (17)

§ 49
Arviointikertomus 2017 / tekninen lautakunta
MjuDno-2018-479
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet
1 Arviointikertomus 2017
Tarkastuslautakunta on käsitellyt Mäntyharjun kunnan vuoden 2017
arviointikertomuksen 16.5.2018 § 34. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 4.6.2018 §
28 merkinnyt arviointikertomuksen 2017 tietoonsa sekä päättänyt, että lautakuntien
on käsiteltävä arviointikertomus ja raportoitava toimenpiteistä kunnanvaltuustolle
ennen vuoden 2019 talousarvion käsittelyä.
Tarkastuslautakunta on tehnyt teknisen lautakunnan osalle seuraavat keskeiset
havainnot ja johtopäätökset:
1. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöstrategia on astunut voimaan 1.6.2017.
Kiinteistöstrategian tavoitteita tulee tarkentaa.
2. Työnjohto ja tuottavuus: Työn tuottavuuteen on syytä kiinnittää huomiota.
Työnjohdon rooli korostuu, kausityöntekijöiden ja tukityöllistettyjen työnohjaus
nähdään korostetun tärkeänä.
3. Vesi ja ympäristö: Hulevesijärjestelmän kehittämiseen on kiinnitettävä
huomiota. Jätevedenpuhdistamon toiminta on pääosin hyvää, mutta typen
talteenottoa olisi hyvä tehostaa, koska siitä päätyy vesitöön 50 - 70 %.
4. Palvelujen osto: Kiinnitetään huomiota palvelujen oston ja konsulttipalvelujen
käytön tarkoituksenmukaisuuteen.
5. Investoinnit: Investointien toteutumattomuus budjetoidusti lisää korjausvelkaa.
6. Metsätalous: Kunnalla on n. 1700 ha talousmetsää. Metsäomaisuuden
hoitosopimus on Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Hoidollinen tila on hyvä
samoin kasvu. Kehitysluokkajakautuma on kohtalaisen hyvä.
Hakkuusuunnitteeseen on kiinnitettävä huomiota. Kuka päättää oikea-
aikaisesta metsänmyynnistä?
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee arviointikertomuksen 2017 tiedoksi,
2. toteaa, että tarkastuskertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan teknisen
toimialan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä
3. huomioi kaikki arviointikestomuksessa esitetyt asiat vuoden 2019 talousarvion
valmistelussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 50
Otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat (7.6.-23.88.2018):
kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Sinex-hallin ilmanvaihdon korjaukset, 08.06.2018
§ 6 Terveyskeskuksen rasvaviemäreiden sukitus, 29.06.2018
§ 7 Talvihoitotyöt 2018-2020, 20.08.2018
tekninen johtaja
§ 13 Katuvalojen saneeraus / valaistussuunnittelutarjouksen hyväksyminen,
26.06.2018
§ 14 Katuvalaistuksen saneeraukseen liittyvät rakennuttamispalvelut , 02.08.2018
§ 16 Tenniskentän aitaus, peliverkkotolpat+verkot ja hiekkatekonurmi, 13.08.2018
Yleinen päätös:
§ 12 Skeittiparkin rakentaminen / työajan vakuuden hyväksyminen, 25.06.2018
§ 13 Romuajoneuvon siirtopäätös / Henkilöauto Ford Fiesta RYL-973, sininen,
28.06.2018
§ 14 Romuajoneuvon siirtöpäätös / Henkilöauto Honda JHMAAG532300178,
viininpunainen, 28.06.2018
§ 15 Skeittiparkin rakentaminen / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 30.07.2018
§ 16 Tekojääradan rakentaminen / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 30.07.2018
vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 7 Vesihuoltolaitos / kompressoreiden vuosihuolto, 08.06.2018
§ 8 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat / tarjouksen hyväksyminen, 18.06.2018
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole
mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 51
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:
Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 28.5.2018 § 9 / Tekninen toimiala,
määräaikaisten vakanssien täyttölupa
Kunnanvaltuusto 25.6.2018
§ 41 / Paloaseman rakentaminen
§ 42 / Tenniskenttien siirto
§ 43 / Skeittipuiston rakentaminen
Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.8.2018 / Päätös sähkökaapelin asentamisesta
Kallaveden ali välille Pääskyvuori-Survaanvuoret ja valmistelulupa (hakija Suur-Savon
Sähkö Oy)
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.5.2018 / Päätös avustuksen
myöntämisestä pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen
Skeittirata / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 11.7.2018
Eurofins Ahma Oy:
Jätevesitutkimus 12.6.2018
Jätevesitutkimus 10.8.2018
Talousvesitutkimuksia 3.7.2018; Mustikkatassu, VKL lähtevä, VKL raakavesi,
Luuminniemi löähtevä, Luuminniemi raaka
Talousvesitutkimuksia 2.8.2018; Mustikkatassu, VKL lähtevä, Luuminniemi
lähtevä
Särkimäen kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu 14.6.2018
Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu vuonna 2017, vesistötarkkailu
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 7.6. - 21.8.2018
(27 kpl)

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§47, §48
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnalisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätöksen
hakea muutosta kunnallisvalitksella myös
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
30.08.2018

7/2018

16 (17)

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä
on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
Kirjaamon asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 9.00-15.00

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
30.08.2018

7/2018

Muutoksenhakukielto
§45, §46, §49, §50, §51
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).
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