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§ 69
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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§ 70
Pöytäkirjan tarkastus
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Haajanen ja Antti Hyyryläinen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Haajanen ja Antti Hyyryläinen.
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§ 71
Katusuunnitelmien hyväksyminen
MjuDno-2018-276
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Katusuunnitelmaselostus 2018
Vuoden 2018 talousarviossa on varattu yhteensä 140 000 euroa liikenneväylien
perusparantamiseen. Katujen saneeraussuunnitelman on toteuttanut Infrasuunnittelu
Oy. Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien sekä
Rantareitin kunnostamisesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset
katusuunnitelmat kustannusarvioineen sekä rakennussuunnitelmat. Rantareitistä on
laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma (§ 46 puiston tai muun
yleisen alueen suunnitelma).
Kadut sijaitsevat voimassaolevalla asemakaava-alueella. Saneerattavien katujen
rakenteet ulottuvat osittain puistoalueelle Nokiantiellä plv 140-200 ja Rantatiellä
kääntöpaikan jälkeen plv 50-130. Näille alueille esitetään tehtäväksi kaavan muutos.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut selvittää aikaisemmin suoritetun inventoinnin
(Carement Oy) ja suunnittelun toimeksiantoon sisältyvien maaperätutkimuksien,
maastomallimittausten, laitteiden ja varusteiden inventoinnin sekä muiden
tarpeellisten lähtöaineistojen avulla katujen ja vesi ja hulevesirakenteiden nykytila ja
laatia saneeraussuunnitelma. Saneeraussuunnitelman tavoitteena on katujen
liikennöitävyyden, liikenneturvallisuuden, hoidon, kuivatuksen ja vesihuollon
parantaminen. Ajoradat päällystetään asfaltilla ja luiskat nurmetetaan. Nopeusrajoitus
alueella on 40 km/h.
Saneerattavat kadut luokitellaan ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle katuluokkaan 3 ja 4.
Nokiantielle rakennetaan piennarlevennys, leveys 1,0 metriä. Päällystetty piennar on
ajoradan oikealla reunalla plv 25 - 192 ja vasemmalla plv 192 – 662.
Piennarlevennyksen alkuun Mäntyharjuntien alikulkukäytävältä tulevan kevyen
liikenteen väylän päähän ja kohdalle, jossa piennarlevennys vaihtuu ajoradan oikealta
reunalta vasemmalle reunalle rakennetaan ajoradan ylityskohdalle suojatie.
Liikenneturvallisuutta parannetaan muotoilemalla Kiiskitie selkeästi päätieksi ja
asettamalla Nahkurintielle väistämisvelvollisuus.
Tonttiliittymät säilytetään nykyisellä paikallaan ja ne on suunniteltu 4.0 metriä leveänä
katualueen rajalle saakka. Raskaan- ja linja-autoliikenteen liikennöitävyys liittymien
kohdalla on tarkastettu ajouramallinnuksella. Pysäköinti katujen varsille sallitaan.
Saneerattavien katujen päällysrakenne on katuluokan 3 ja 4 mukainen.
Päällysrakenteen mitoitus ja rakennekerrokset esitetään tarkemmin myöhemmin
laadittavassa rakennussuunnitelmassa. Päällysrakenteen mitoitus suoritetaan
suoritettujen maaperätutkimustuloksien perusteella. Pohjamaa on valtaosaltaan
routivaa moreenia (HkMr). Alustavan arvion mukaan katujen nykyiset
rakennekerrokset uusitaan. Kadut päällystetään asfalttipäällysteellä (esim. AB 18

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2018

10/2018

6 (23)

/120). Katuvalaistuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. Olemassa olevaa puustoa
katualueella harvennetaan riittävän näkemäalueen saavuttamiseksi ja
katurakenteiden sisä- ja ulkoluiskat nurmetetaan.
Katusuunnitelman perusteella arvioitu kustannusarvio (alv 0%) on:
Kustannuksiin ei ole huomioitu jätevesi- ja vesijohtolinjojen saneerauksia.
Rantatie 181 000 €, Nokiantie 157 000 €, Kiiskintie 183 000 €, Hassunpekontie 92 000
€ ja Kolmihaaratie 127 000 €.
Suunnitelmia esitellään kokouksessa tarkemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy Rantatien, Nokiantien, Kiiskintien, Hassunpekontien ja Kolmihaarantien
katusuunnitelmat sekä
2. asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 §:n mukaisesti nähtäville 14 vrk:n
ajaksi ja
3. pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 27,25.04.2018
Tekninen lautakunta, § 72, 19.11.2018
§ 72
Kisalan peruskorjaus ja laajennus
MjuDno-2018-284
Tekninen lautakunta, 25.04.2018, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen
kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.
"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa,
jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan
uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa
allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".
Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen
yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019
talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.
Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta.
Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojääradalle ja myöhemmin
jäähallille, Kisalan laajennukselle sekä tenniskentän siirrolle.
Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja
2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 72
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet
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2 Kisala_Huonetilaluettelo
3 Kisala_pohja_ 004 1 krs
4 Kisala_pohja_ 005 2 krs
5 Hankesuunnitelma_Kisalan peruskorjaus ja laajennus
6 Kisala_Rakennustapaselostus
7 Kustannusarvio_Kisala_laajennus
8 Kustannusarvio_Kisala_peruskorjaus
Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on edennyt sunnittelun osalta
siten, että ohjausrymä esittää yksimielisesti vanhan Kisalan peruskorjaamista ja uuden
palloiluhallin rakentamista suunnitelmien mukaisesti. Vanhaan halliin esitetään
kevyenpää peruskorjaamista, jossa pintoja uusitaan tarvittaessa, rakenteita
tiivistetään, päivitetään ilmanvaihtokone, uusitaan lämmönvaihdin sekä lisätään
vesikatolle uusi pintakermi. Vanhaan halliin sijoitetaan pääasiassa telinivoimistelu- ja
kamppailulajit sekä voidaan tehdä kiipeilyseinä. Vanhan hallin osalta tähdätään n.
15 vuoden käyttöikään ja uuden hallin osalta 50 vuoden tekniseen käyttöikään.
Uutteen palloiluhalliin varataan tilat. mm salibandylle, lentopallolle, futsalille,
koripallolle sekä sulkapallolle. Hallin vapaa alue 24mx44m ja vapaa korkeus 9m.
Halleja yhdistää yhteinen aulatila. Halli mitoitetaan 1000 hengen yleisötilaisuuksia
varten ja halliin tulee toiseen kerrokseen n. 250 hengen katsomo. Suunnittelussa ja
rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Suunniteltu kokonaisuus toimii
monitoimiareena ja soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin.
Suunnittelun edetessä on tutkittu myös allasosaston rakentaminen sekä sen
kustannukset ja todettu ne liian kalliiksi. Allasosaston kustannus esim. 8mx16.67
altaalle on n. 2.100.000 euroa alv 0%.
Suunnittelun aikana ohjausryhmä on tutustunut erilaisiin halleihin ja liikuntatiloihin.
Käyttäjiä on kuultu suunnitelun edetessä kolme kertaa sekä järjestetty yleisölle avoin
tilaisuus.
Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy.
Rakennesuunnitelija Jennacon Oy, LVIA- ja sähkösuunnittelija insinööritoimisto
Jormakka Oy sekä rakennuttaja-asiantuntija Suomen Controlteam Oy.
Pääpiirustukset ja rakennustapaselostus ovat päivätty 14.11.2018.
Hankkeen kustannusavio 13.11.2018 alv 0%: laajennus n. 5.823.000 euroa,
peruskorjaus n. 572.000 euroa, yhteensä n. 6.395.000 euroa, kustannusarvio sisältää
rakennuttajan suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä hankevaraukset.
Hankeelle on mahdollisuus saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta
750.000 euora.
Lisäksi tulevat erikseen kalustoon ja irtaimistoon varattu määräraha n. 150.000 euroa
sekä uudet tasetilille kirjattavat sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja teleliittymät n. 50.000
euroa.
Julkiseen kohteeseen on mahdollisuus saada myös %-taiteeseen avustusta.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
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1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset,
rakennustapaselostuksen, hankesuunnittelman ja kustannnusarviot sekä
2. esittää kunnanhallitukselle ja edellleen valtuustolle hyväksyttäväksi Kisalan
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 23,16.04.2018
Tekninen lautakunta, § 73, 19.11.2018
§ 73
Valtuustoaloite / vaarallisten aineiden säilytys
MjuDno-2018-296
Kunnanvaltuusto, 16.04.2018, § 23
Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että
Mäntyharjun kunta esittää vaatimuksen asianomaisille viranomaisille (Trafi, VR,
Ratahallintokeskus, ELY-keskus), että vaarallisia aineita jatkossa säilytetään ainoastaan
vaarallisille aineille varatuilla ratapihoilla ja rataosuuksilla.
Mäntyharjussa 16.04.2018
Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. merkitsee aloitteen tiedoksi ja
2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 73
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Kunta on käynyt yhteisen keskustelen VR:n edustajien kanssa keväällä vaarallisten
aineiden säilyttämisestä Mäntyharjun kunnan alueella ratapihoilla ja radanvarsilla.
Lisäksi kunnajohtaja on toimittanut 4.10.2018 kirjallisen selvityspyynnön Liikenne- ja
viestintävirastolle, Liikennevirastolle, Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä VR:lle.
Selvityspyynnössä on pyydetty vastausta syksyn aikana siitä, mitä toimenpiteitä ja
millä aikataululla lainsäädännössä ja/tai ohjeistuksessa tullaan toteuttamaan, jotta
jatkossa vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä tehdään vain niitä varten
suunnitelluille ratapihoille.
VR on muuttanut ohjeistusta syksyn aikana vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ratapihoilla ja radan varsilla. Myös ministeriö on muuttamassa asetusta tarkemmin
ilmoitusvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ko. alueella.
Ehdotus
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Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä
ratapihoilla ja radan varsilla sekä
3. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetutusta vaarallisten aineiden
ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Kunnanvaltuusto, § 24,16.04.2018
Tekninen lautakunta, § 74, 19.11.2018
§ 74
Valtuustoaloite / kiinteistöstrategian päivittäminen
MjuDno-2016-682
Kunnanvaltuusto, 16.04.2018, § 24
Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme
aloitteenamme, että kunnan kiinteistöstrategia päivitetään, täydennetään ja tuodaan
luottamushenkilökäsittelyyn. Samalla tulee selvittää mahdollisuudet energian
säästötoimiin kunnan kiinteistöissä.
Mäntyharjussa 16.4.2018
Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto
1. merkitsee aloitteen tietoonsa ja
2. lähettää sen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Huusari
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategian 2017
kokouksessaan 12.4.2017 § 21.
Valtuustoaloitteella 16.4.2018 esitetään kiinteistöstrategian päivittämistä ja
täydentämistä.
Kiinteistöpäällikkö valmistelee kiinteistöstrategian päivittämistä vuoden 2018 loppuun
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautaukunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että kiinteistöstrategia päivitetään vuoden 2018 aikana.
Päätös
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Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, § 45,25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 75, 19.11.2018
§ 75
Valtuustoaloite / Nykyisestä paloasemasta tekninen tukikohta
MjuDno-2018-459
Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 45
Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kun nykyinen paloasema poistuu
paloasemakäytöstä, tekninen tukikohta siirretään koneineen ja laitteineen sinne ja
kenkätehtaan tunneli avataan kevyelle liikenteelle.
Antti Mustonen, Juha Vallin, Raili Rantanen, Jani Paasonen"
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Nykyinen tekninen tukikohta ei ole toiminnallisesti toimiva ja tilat edellyttävät
lähivuosina perusteellista peruskorjaamista sekä kalustolle myös katettuja tiloja.
Teknisen tukikohdan sijainti ja tilat täytyy sovittaa kunnan tulevien vuosien
investointiohjelmaan. Alustavaa sisäistä keskustelua tarpeesta on käyty, mutta
valmistelua ei ole vielä aloitettu.
Keskeisellä paikalla oleva nykyisen paloaseman Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan
tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää kaluston säilytykseen
tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole muuta osoitettua käyttöä. Rakennusta ei
kannata peruskorjata, mutta sitä voidaan käyttää omaan käyttöön tai vuokrata
ulkopuoliselle nykyisessä kunnossa.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole pitkällä aikavälillä sopiva
paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää
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oman kaluston säilytykseen tai ulos vuokrattuna tarvittaessa niin pitkään, kun
tontille ei ole muuta käyttöä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Kunnanvaltuusto, § 46,25.06.2018
Tekninen lautakunta, § 76, 19.11.2018
§ 76
Valuustoaloite / Paloaseman risteyksen turvallisuus
MjuDno-2018-460
Kunnanvaltuusto, 25.06.2018, § 46
Valtuutettu Seppo Hujanen jätti seuraavan aloitteen pykälän 41 käsittelyn yhteydessä:
"Paloaseman kohdalla Mäntyharjuntien, Haapaseläntien ja Koivutien risteyksestä
kulkevat päätien ajoneuvoliikenteen lisäksi myös Mäntyharjun koululaiset ja
päiväkodin lapset vanhempineen.
Risteyksessä on ajoittain ruuhautunutta liikennettä ja varsinkin päätiellä ajonopeudet
ovat olosuhteisiin nähden vaarallisen korkeita. Uuden paloaseman hälytysajoneuvojen
ja ensihoidon liikenne vaativat myös toimenpiteitä. Risteyksessä on sattunut useita
vaaratilanteita.
Mäntyharjun kokoomusryhmä valtuustoaloitteenaan esittää, että kunta yhdessä
tieviranomaisen kanssa varautuu suunnitelmallisesti toimenpiteisiin risteyksen
liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä samalla liikenteen sujuvuuden
turvaamiseksi.
Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Jaana Lopperi, Panu Karjalainen, Antti Häkkänen,
Heta Jukola, Janne Haajanen, Pasi Juvonen."
Ehdotus
-
Päätös
Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tekninen lautakunta, 19.11.2018, § 76
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.
Liikenneturvallisuusasiat ovat tärkeitä ja huomion arvoisia asioita joka päiväisessä
liikkumisessa varsinkin koulujen läheisyydessä. Mäntyharjulla toimii
liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on ottanut kantaa liikenneturvallisuutta edistäviin
asiohin. Vanhan Touhulan puolella oleva jättöpaikkaa on tarkoitus muuttaa
turvallisemmaksi rakentamalla kiertoliittymä sekä järjestelemällä pysäköintipaikat
alueella uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä.
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Kunta on myös mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä. Vuonna 2019
päivitetään liikenneturvallisuussuunitelma, johon myös Mäntyharju kuuluu ja johon
voidaan esittää kunnan painopistealueita.
Aloitteeseen liittyen tekninen johtaja sekä kunnanjohtaja ovat olleet yhteydessä
tienpidosta vastaavaan Ely-keskukseen. Tie- ja liikenneturvallisuusasioista
keskustellaan vuosittain Ely-keskuksen kanssa yhteisissä palavereissa hyvässä
hengessä. Uuden paloaseman käyttöönotto ei suoranaisesti lisää liikennettä
risteysalueella ennen kuin vanhalle asemalle tai sen paikalle tulee muuta aktiivista
toimintaa.
Risteysalue on haastava maastonmuodon ja käytettävissä olevan tilan vuoksi
kiertoliittymän rakentamiseksi.
Liikenneturvallisuutta kaavateillä pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen
yhteydessä koko taajaman aluella sekä uusimalla katuvalot vuoden 2019
aikana. Kunta on myös hankkinut siirrettävän nopeustaulun, joka on pääasiassa ollut
Mäntyharjuntiellä ennen yhtenäiskoulua.
Asematien peruskorjaamisesta vuoden 2019 aikana on alustavasti sovittu Ely-
keskuksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
2. toteaa, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja asia otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä sekä
3. toteaa, että asiasta keskustellaan aktiivisesti Ely-keskuksen kanssa vuosittain ja
4. toteaa, että kaavateiden liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan
katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman alueella, sekä
5. toteaa, että hanke lisätään investointiohjelmaan tuleville vuosille.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.11.2018

10/2018

18 (23)

§ 77
Otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat (2.10.-13.11.2018):
kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 11 Päiväkoti Mustikkatassun aurinkokatoksen laajennus, 09.10.2018
§ 12 Kisalan kuntotutkimus, 31.10.2018
§ 13 Kompan ja Touhulan länsipäädyn asbestitutkimukset, 31.10.2018
§ 14 Yhtenäiskoulun ja Touhulan välisen alueen maansiirtotyöt, 06.11.2018
tekninen johtaja
§ 25 Tenniskentän maansiirtourakka / tarjouksen hyväksyminen, 05.10.2018
§ 26 Suurkuvatulostin ja CCD-suurkuvaskanneri / tarjouksen hyväksyminen, 08.11.2018
Yleinen päätös:
§ 20 Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus / takuuajan vakuuden jatko /
rakennusurakka, 15.10.2018
§ 21 Pekkolanlammen vesijohtolinja / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 17.10.2018
§ 22 Rautatieaseman makasiinin kunnostus / takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen,
18.10.2018
§ 23 Metsän myynti / puukauppa, lokakuu 2018, 22.10.2018
§ 24 Kunnan suostumus liikennemerkin asentamiseksi Patajärventielle, 30.10.2018
§ 25 Teknisen johtajan vhp:n 14.8.2014 § 15 peruminen / liikennemerkkien
asentaminen Viitosraitille, 31.10.2018
§ 26 Tekojäärata / takuuajan vakuuden hyväksyminen, 31.10.2018
vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 9 Maxiporasarjan hankkiminen, 19.10.2018
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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§ 78
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:
Kunnanvaltuusto 8.10.2018 § 58 / Talousarvion muutokset, tekninen lautakunta
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 141 / Korvauksen maksaminen tenniskentän hankinnan
keskeyttämisestä
Kunnanhallitus 18.10.2018 § 149 / Sähköliittymän hankinta Kisalan alueelle, lisäpykälä
Kunnanhallitus 5.11.2018 § 155 / Montonen Tapio, irtisanoutuminen teknisen johtajan
virasta
Terveystalo / Työpaikkaselvitysraportti 24.9.2018, vesihuoltolaitos
Terveystalo / Sisäilmatyöryhmän kokous 24.9.2018
Aluehallintovirasto / Työsuojelutarkastus 8.10.2018, rakennusvalvonta
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 10.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokous 29.10.2018
Kisalan alueen ohjausryhmän pöytäkirja, kokoukset 6.11.2018 ja 13.11.2018
Terveysaseman peruskorjaus ja laajennus, takuutarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja
11.10.2018
Tekojäärata, vastaanottotarkastuspöytäkirja 17.10.2018
Eurofins Ahma Oy:
Talousvesitutkimukset 26.9.2018
- Luuminniemi, lähtevä
- Luuminniemi, raaka
- VKL, lähtevä
- VKL, raakavesi
- Kisalan kahvio
- Mustikkatassu
Vesihuoltolaitoksen tarkkailut 9.11.2018
- Jätevesitutkimus
Särkimäen kaatopaikan tarkkailut 25.9.2018
- Pohjavesitarkkailu
- Kaivo K7
- Suoto- ja purkuvedet
- PK2, kaatopaikkavesi- ja kaasutarkkailu
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 8.10.
-12.11.2018 (23 kpl)
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.
Päätös
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Muutoksenhakukielto
§69, §70, §73, §74, §75, §76, §77, §78
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).
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Oikaisuvaatimus
§71, §72
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.

