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Antti Hyyryläinen
Janne Haajanen
Juha Vallin
Liisa Torniainen
Mia Lamponen
Minna Hytönen
Tapio Hämäläinen
Muut saapuvilla olleet
Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Seppo Hujanen, kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä
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Leena Pekkanen
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Sari Lantta
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
30.04.2018

30.04.2018

Antti Hyyryläinen

Tapio Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla teknisellä
osastolla 2.5.2018 klo 9:00 - 15:00 sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
(www.mantyharju.fi)

Raili Rimaila, sihteeri
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§ 20
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
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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§ 21
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 22
Kaavoituskatsaus 2018
MjuDno-2018-267
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Oksanen
jenni.oksanen@mantyharju.fi
maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kaavoituskatsaus_19042018
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä
vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio
asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441)
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus
1.
2.

hyväksyy laaditun kaavoituskatsauksen ja
lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn aikana.
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§ 23
Kurkilahden alueen asemakaava
MjuDno-2018-268
Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Oksanen
jenni.oksanen@mantyharju.fi
maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 Kurkilahti OAS 230318_alustava
2 OAS_liite 1_Kurkilahti Maanomistus_230318
3 OAS_liite 2_Kurkilahden_KYS_kenkatehdas_060418
4 OAS_liite 3_Kurkilahti Ajantasa_230318
Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa
Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta
keskustan kehittämisen hanketta. Yleisesti ottaen myös Mäntyharjun kunnan
kokonaiskehityksen kannalta on tärkeää, että kaavat ovat ajanmukaisia.
Alueella on voimassa Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava (Kv
13.11.2008). Kaavan laatijaksi on valittu Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä.
Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja
arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018.
Suunnittelutyön alkuvaiheen aikana on kaavoittajan ja kunnan
virkamiestyöryhmän toimesta listattu seuraavia tavoitteita ja selvityskohteita
suunnittelualueelta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunnantalon kortteli kunnan hallinnollisena ja liike-elämän
tehokkaana keskuksena
Rautatieaseman palvelualue
Kunnan venesataman siirto
Asematien muuttaminen yleisestä tiestä kaduksi
Virkistysreittien, venesataman ja uimarannan ym. toiminnan
yhteensovittaminen
Hyvin säilyneen virastokeskuksen uusiokäyttö ja arvojen
turvaaminen
Entisen kenkätehtaan alueen tulevaisuus
Kenkätehtaanniemen kehittäminen matkailualueena
Muiden jo rakennettujen alueiden täydennysrakentaminen
Nykyisen kiinteistöjaotuksen huomiointi alue- ja tonttirajauksissa
Vanhentuneiden kaavamääräysten päivitys MRL:n mukaisiksi

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy 23.3.2018 päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville (MRL 62 ja 63 §).
Päätös
Hyväksyttiin.
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Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian
käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.
Sihteeri Raili Rimaila poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn
alkamista (HallintoL § 28 kohta 1). Sihteerinä tämän asian aikana toimi
esittelijä, tekninen johtaja Tapio Montonen.
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§ 24
Kuntalaisaloite / Pekkolanlammen kunnostus
MjuDno-2017-885
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Pekkolanlammen alueen asukkaat ovat jättäneet kuntaan 27.9.2017 seuraavan
kuntalaisaloitteen Pekkolanlammen kunnostuksesta:
"Miten liettynyttä ja umpeenkasvavaa lampea voitaisiin hoitaa. Lammen
asemanpuoleinen ranta on melkein kasvanut umpeen."
"Pekkolanlampi on pahasti rehevöitynyt, pieni lampi keskellä asutusaluetta.
Lammen ruoppaus mudasta ja liejusta koetaan tarpeelliseksi."
"Hajuhaitat, lampi haisee erittäin pahalle."
"Lintujen pesimisen kannalta lammen puhdistukset."
"Lammella on maisema-arvoa, kunnan näkyvyyden kannalta."
"Pekkolanlammen uimaranta, lammesta nousee uidessa mutaa. Uiminen
lammessa muissa kohdissa on mahdotonta mudan ja kasvillisuuden vuoksi.
Lammen virkistyskäyttöä lammen parantaminen edistäisi."

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1.
2.

merkitsee kuntalaisaloitteen tietoonsa ja
päättää, että Pekkolanlammen kunnostamisesta tehdään selvitys.

Päätös
Hyväksyttiin.

8 (19)

Mäntyharju
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
25.04.2018

4/2018

§ 25
Maanvuokrasopimus / T:mi Jorma Kattainen
MjuDno-2018-271
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Maanvuokrasopimusluonnos / Tmi Jorma Kattainen
Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen välillä on 10.9.2014 allekirjoitettu
maanvuokrasopimus tilasta Kiepinperä 507-429-3-207, kooltaan n. 1250
m2:n. Vuokrasopimus oli määräaikainen 1.5.2014-30.4.2017.
Maanvuokrasopimukselle on neuvoteltu jatko siten, että vuokra-aika on
toistaiseksi voimassaoleva alkaen 1.5.2017. Sopimuksen irtisanomisaika on
uudessa sopimuksessa kolme kuukautta entisen kuuden kuukauden sijaan.
Muutoin sopimuksen ehdot ovat ennallaan.
Kunnanhallituksen päätöksen 6.11.2017 § 204 mukaisesti tekninen johtaja
hyväksyy maanvuokrasopimukset silloin kun vuokrausaika on maksimissaan
viisi vuotta ja tekninen lautakunta hyväksyy yli viiden vuoden ajalle tehtävät
maanvuokrasopimukset.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja T:mi Jorma Kattaisen
kesken tehdyn maanvuokrasopimuksen tilasta Kiepinperä 507-429-3-207,
kooltaan n. 1250 m2 liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
T:mi Jorma Kattainen
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§ 26
Paloaseman rakentaminen
MjuDno-2018-167
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Paloasema_Urakkaohjelma-KVR
2 Paloasema_Rakennustapaselostus
3 Paloasema_LVIS-rakennustapaselostus
4 Paloasema_Piirustukset
Paloaseman rakentaminen on Mäntyharjun kunnan investointiohjelman
mukainen hanke. Hankkeelle on varattu vuosille 2018-2019 määräraha
3.200.000 euroa leasingrahoitteisena.
Paloasema on suunniteltu nk. puhtaana asemana pelastuslaitoksen
ohjeistuksen mukaisesti. Aseman yhteyteen on varattu tilat myös ensihoidolle.
Hankkeen koko on n. 1200 kem2. Paloasema varustetaan varavoimalla.
Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy. Hanke
toteutetaan KVR-urakkana, joka sisältää myös teknisen suunnittelun. Hankkeen
rakentamispäätös tehdään 26.5.2018 kunnanvaltuustossa.
Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan tekninen lautakunta
vahvistaa ja hyväksyy rakennushankkeiden pääpiirustukset.
Liitteenä pääpiirustukset (14 kpl).
Liitteenä Rakennustapaselostus, LVIS-rakennustapaselostus, tarjouspyyntö ja
KVR-urakkaohjelma.
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakuntaa
1.
2.

vahvistaa ja hyväksyy Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:n
laatimat Mäntyharjun paloaseman pääpiirustukset, sekä
merkitsee tiedoksi KVR-urakkakilpailutuksen asiakirjat.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 27
Kisalan peruskorjaus ja laajennus
MjuDno-2018-284
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kisala_suunnitteluohjelma
2 Kisalan aluesuunnitelma
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.
2.

merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja
hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 28
Katujen saneerausohjelma
MjuDno-2018-276
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kuntotutkimusraportti_29092017
2 Tehtävämäärittely_1604_18
3 Valintamenettely_1604_18
Mäntyharjun kunnalla on kaavateitä ja kevyenliikenteen väyliä yhteensä n. 57
km. Vuonna 2017 tehtiin kaduille ja kevyenliikenteenväylille kuntotutkimus
Carement Oy:n toimesta. Raportissa todettiin katujen ja väylien nykytila sekä
korjaustarpeet, jonka perusteella vuoden 2018 talousarvioon ja tulevien
vuosien taloussuunnitelmaan on varattu investointiosaan määräraha väylinen
kunnostamiseen.
Kokoojakatuja sisältyi kuntotutkimukseen 9 katua, joiden yhteispituus on
6,1 km. Kokoojakaduista on ainoastaan kolmannes joko erittäin hyvässä
tai hyvässä kunnossa. Tyydyttävässä kunnossa on 26 % ja loput 38 %
kokoojakaduista on erittäin huonossa tai huonossa kunnossa.
Kuntotutkimukseen sisältyi asuntokatuja yhteensä 38,4 kilometriä.
Asuntokadut ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta joukossa
on runsaasti myös huonokuntoisia katuja. Erittäin huonoja tai huonoja
asuntokatuja on kuntotutkimuksen mukaan yhteensä 21 katua, joiden
yhteispituus on 7,1km (19 %). Tyydyttävässä kunnossa olevien katujen osuus
on noin 9 prosenttia (3,6 km). Loput 72 % (27,7 km) on joko erittäin hyvässä tai
hyvässä kunnossa.
Kuntotutkimukseen sisältyi yhteensä 62 kevyen liikenteen väylää, joiden
yhteispituus on 12,2 km. Kuntotutkimukseen sisältyvät kevyen liikenteen väylät
ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Erittäin huonossa kunnossa olevat
väylät ovat pääsääntöisesti sorapintaisia puistoväyliä, joita ei varsinaisesti
ole edes rakennettu. Erittäin huonossa tai huonossa kunnossa olevia
väyliä on yhteensä 12 väylää, joiden yhteispituus on 2,8 km. Tyydyttävässä
kunnossa olevia on 9 väylää, joiden yhteispituus on 1,6 km. Loput 41 väylää,
yhteispituudeltaan 7,8 km ovat hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa.
Kuntotutkimus laadittiin Mäntyharjun kunnan asemakaavan mukaiselle
katuomaisuudelle. Eri asuinalueiden katuomaisuuden kuntoa on
verrattu karttatarkastelun perusteella. Huonokuntoisia katuja esiintyy
kuntotutkimuksen perusteella lähes kaikilla asuinalueilla. Huonokuntoisimmat
kadut sijoittuvat pääsääntöisesti ydinkeskustan läheisyyteen, Kolkkalan,
Kompanmäen ja Laidunmaan alueille. Kevyen liikenteen väylistä
merkittävimmin vaurioituneet väylät sijoittuvat myös ydinkeskustan
läheisyyteen.
Katuomaisuuden korjausvelan laskenta on yksi merkittävä ja luonteva
osa katuomaisuuden kunnonhallintaa. Tärkein tavoite katuomaisuuden
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kunnonhallinnassa on kuitenkin se, että kaduille ja kevyen liikenteen väylille
voidaan määritellä tarkoituksenmukaiset toimenpiteet oikeaan ajankohtaan,
jolloin myös korjausvelka voidaan pitää hallinnassa.
Korjausvelka tarkoittaa sitä rahamäärää, joka tulisi investoida, jotta omaisuus
saataisiin kohtuulliseen kuntoon. Kohtuullinen kunto puolestaan tarkoittaa
kullekkin eri katuluokalle määritettävää optimikuntotasoa. Korjausvelka ei
siis ala kertyä välittömästi, vaikka kuntotaso heikkenee, vaan kuntotasolle
sallitaan määrätty arvon alenema ennen kuin korjausvelka alkaa kehittyä.
Korjausvastuulla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla katuomaisuus saadaan
saneerattua uutta vastaavaan kuntoon.
Kuntotutkimuksen perusteella Mäntyharjun kunnan katuomaisuus on
pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta huonokuntoisten määrä on kuitenkin
suhteellisen suuri. Hyväkuntoisista väylistä noin puolet on sorapinnalla.
Erittäin huonokuntoisia väyliä on 7 %, huonokuntoisia 14 % ja tyydyttävässä
kunnossa olevia 12 %. Loput 67 % on vauriotiheyden mukaan hyvässä tai
erittäin hyvässä kunnossa, mutta myös näillä kaduilla on paikoin lyhyitä,
huomattavia vauriojaksoja.
Korjausvelkaa aiheuttavan katuomaisuuden yhteispituus on noin 17,7 km ja
mitattujen väylien yhteispituus 56,7 km. Näin ollen korjausvelkaa aiheuttavien
katujen osalta keskimääräinen korjausvelan määrä on noin 149 900 €/km
ja korjausvastuu noin 320 000 €/km. Koko mitattu katuomaisuus huomioon
ottaen keskimääräinen korjausvelka on noin 46 800 €/km.
Katuverkoston ja kevyenliikenteen väylien korjaussuunnittelu käynnistetään
kesällä 2018 vaiheittain. Suunnittelu ja toteutus jaetaan kolmeen eri alueeseen.
Urakkakilpailutus tehdään 2019 keväällä ensimmäisen vaiheen osalta.
Vuoden 2018 varatulla määrärahalla käynnistetään suunnittelu.
Ensimmäinen vaihe käsittää seuraavat kokonaisuudet: Rantatie, Kiiskintie,
Hassunpekontie, Kolmihaarantie, Nokiantie sekä rantareitti. Vaiheen toteus
jakaantuu vuosille 2019-2021. Kohteiden urakkakilpailutuksesta päätetään
erikseen suunnitelmien ja kustannusarvioiden valmistuttua.
Liitteenä kuntotutkimusraportti, katujen saneeraussuunnitelman laatimiisen
tehtävämäärittely ja suunnittelijan valintamenettelyn perusteet.

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1.
2.
3.

merkitsee tietoonsa Carement Oy:n kuntotutkimusraportin,
toteuttaa katujen saneerauksen vaiheittain määrärahojen puitteissa
ja
hyväksyy ensimmäisen vaiheen katusuunnittelukilpailun
tehtävänmäärittelyn ja valintamenettelyn perusteet.

Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 29
Katuvalaistuksen saneeraus
MjuDno-2018-230
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Esiselvitys
2 Katuvalaistusohjelma-13042018
Katuvalaistuksen uusiminen on Mäntyharjun kunnan investointiohjelman
mukainen hanke. Hanke on päätetty toteuttaa 2018-2019 leasingrahoitteisena.
Hankkeen suunnittelun ja urakkakilpailun valmistelua varten on laadittu TLInfra Oy:n toimesta esiselvitys, jossa on vertailtu eri toteutusvaihtoehtoja.
Valaistus uusitaan LED-järjestelmään ja samalla uusitaan sekä yhdistetään
keskuksia ja ohjausjärjestelmät.
Lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja määrittelee vaihtoehdot, jonka
perusteella pyydetään tarkemmat tarjoukset suunnittelusta ja urakoista.
Liitteenä TL-Infra Oyn laatima esiselvitys ja karttaliite.

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi laaditun esiselvityksen.
Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi laaditun esiselvityksen ja päättää
toteuttaa vaihtoehdot:
1.
2.
3.
4.

2.2 Varsi ja valaisin sekä osa puupylväistä uusitaan, yhteensä
422.500 € (alv 0 %)
3.1 Liikuntareitin valaisinvaihto, yhteensä 24.600 € (alv 0 %)
4.1 Rantareitin valaistus 2 km, yhteensä 99.500 € (alv 0 %)
Valaisimien vaihto suoritetaan 2018-2020 huomioiden katujen
saneerausohjelma.

Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösehdotuksen.
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§ 30
Otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan teidoksi seuraavat viranhaltijoiden
tekemät päätöspöytäkirjat (20.3.-17.4.2018):
Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Rautatieaseman makasiinin julkisivun kunnostus ja maalaus, 03.04.2018
§ 2 Kunnantalon LVI-muutostyöt, 05.04.2018
Kunnossapitotyönjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Konetyötarjousten hyväksyminen, 09.04.2018
§ 2 Maa-ainestarjousten hyväksyminen, 09.04.2018
Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Katuhankkeet / asiantuntijapalvelujen hankinta, 29.03.2018
Yleinen päätös:
§ 3 Enolahden yksityistie / lupa nopeusrajoitusmerkin asentamiseksi,
26.03.2018
§ 4 Maanvuokrasopimus / Avamor Oy, 20.3.2018, 26.03.2018
§ 5 Ajoneuvon HIC-107 siirtopäätös, 29.03.2018
Vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 2 VesikantaPlus-koulutus, 20.03.2018
§ 3 Mäntyharjun vesitornin jatkotutkimus, 22.03.2018
§ 4 Rakennustelineiden rakentaminen vesitornin kunnostamista varten,
09.04.2018
§ 5 Vesitornin puhdistaminen , 09.04.2018
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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§ 31
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asakirjat:
Taloudenseurantaraportit, tammi-maaliskuu 2018 (oheismateriaalina)
KH 12.3.2018 § 40 Kisalan peruskorjaus ja laajennus
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä 21.3. 18.4.2018 (10 kpl)
Eurofins Ahma Oy:
26.2.2018 Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 2017, osa I
Kuormitustarkkailu
20.3.2018 Jätevedenpuhdistamon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelma 2018 28.3.2018 Jätevesitutkimus, testausseloste

Ehdotus
Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§20, §21, §22, §23, §24, §29, §30, §31
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
§25, §26, §27, §28
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.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
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