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§ 97
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 122 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 123 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 125 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 127 § Varajäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 98
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosääntö 142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapio Pesonen ja Anne Häkkänen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pesonen ja Anne Häkkänen.
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Tekninen lautakunta, § 22,23.03.2021
Tekninen lautakunta, § 61,15.06.2021
Tekninen lautakunta, § 99, 19.10.2021
§ 99
Yleiskaavamuutos tilalla Niemenranta / Ehdotus
MjuDno-2021-217
Tekninen lautakunta, 23.03.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Ahonen
sirpa.ahonen@mantyharju.fi
Kiinteistökehityspäällikkö
Liitteet

1 Niemenranta_kartta
Arvo ja Leo Kuhanen ovat toimittaneet Mäntyharjun kuntaan 5.3.2021 päivätyn
kaavamuutoshakemuksen ja siihen liittyvän liitekartan.
Hakemuksessa esitetään Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle
yleiskaavamuutoksen käynnistämistä tilalla 507-423-1-232 Niemenranta, Mäntyharjun
Pyhäveden rantaosayleiskaava-alueella.
Maaomistajat ovat hakemuksessaan perustelleet kaavamuutoksen käynnistämistä
seuraavasti:
Tyrynniemen osalta matkailutoimintoja ollaan supistamassa ja Tyrynniemen alue
tulee jatkossa siirtymään tavanomaisempaan loma-/vakituiseen asumiseen.
Yleiskaavassa alueelle olisi tarkoitus osoittaa vain rantarakennusoikeus 4 kpl. Siitä
syystä tilan nykyinen yleiskaavamerkintä (RM) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan
alueen käyttötarkoitusta. Samanaikaisesti tavoitteena on kumota alueen voimassa
oleva ranta-asemakaava.
Yleiskaavamuutos on MRL 36 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia yleiskaavan
laatimisesta. Tällä hetkellä ei ole kunnassa vireillä Pyhäveden alueen yleiskaavaan
yleistä muutoskierrosta, eikä tarpeita yleiselle muutoskierrokselle lähiaikoina ole,
joten yleiskaavamuutoksen teettäminen etenee yksittäisenä muutoksena
maanomistajan kustannuksella. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia
maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti maanomistaja itse.
Maanomistajat ovat esittäneet yleiskaavamuutoksen laatijaksi Karttaako Oy:n/ DI
Jarmo Mäkelää.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. Hyväksyy Pyhäveden rantaosayleiskaavan muutostyön käynnistämisen tilalla
Niemenranta 507-423-1-232,
2.
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2. Hyväksyy kaavanlaatijaksi Karttaako Oy/ Jarmo Mäkelän ja
3. Päättää, että yleiskaavan käsittelystä peritään kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen
taksan 1.4.2018 3 §:n mukainen maksu.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 15.06.2021, § 61
Liitteet

1 TyrynniemiYKmuutos_OAS
2 TyrynniemiYKmuutos_kaavakartta
3 TyrynniemiYKmuutos_merkinnät
4 TyrynniemiYKmuutos_selostus
Tekninen lautakunta on päätöksellään 23.3.2021 § käynnistänyt kaavamuutoksen
tilalla 507-423-1-232 Niemenranta, Mäntyharjun Pyhäveden rantaosayleiskaava-
alueella. Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 23.4.2021 päivätyt kaavamuutosta
koskevat kaava-asiakirjat.
Kaavamuutosalue sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Mäntyharjun keskustasta länteen.
Kaavamuutosalue käsittää tilan Niemenranta siltä osin, kun se sijaitsee Pyhäveden
rannassa. Toinen Niemenranta-tilan palsta sijaitsee Kallaveden kaava-alueella, mutta
siellä ei ole tilalle osoitettua rakennusoikeutta. Tällä hetkellä kaavamuutosalueella on
voimassa Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava, joka on hyväksytty
Mäntyharjun kunnanvaltuustossa 13.11.2008 § 68.
Alueelle on tarkoitus laatia rantayleiskaavan muutos ennen ranta-asemakaavan
kumoamista.
Kiinteistön alueella on voimassa matkailupalvelurakentamisen mahdollistava
yleiskaavamerkintä. Alueella on lisäksi laadittu ranta-asemakaava, joka mahdollistaa
alueen kehittämisen tehokkaasti matkailupalvelujen näkökulmasta. Jatkossa aluetta ei
ole tarkoitus kehittää matkailupalvelujen alueena, joten ranta-asemakaava halutaan
kumota ja kiinteistön omistajien toiveissa olisi, että jatkossa alueen rakentaminen
voisi tapahtua yleiskaavan perusteella. Se vaatii RM-merkinnän poistamista ja
rantamitoituksen muuttamista siten, että se mahdollistaa alkuperäisen osayleiskaavan
mukaisen alueen tavanomaisen rantarakentamisen mitoituksen.
Ympäristösuunnittelu Henttonen on tarkastanut rakentamattomat alueet jo
Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen yleiskaavatyön yhteydessä sekä
maastokäynnillä kesällä 2010 vielä erikseen ranta-asemakaavatyötä varten. Alueella ei
ole havaittu uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja, suojeltavien eläinlajien
elinympäristöjä tai suojeltavia luontotyyppejä.
Alueelle on kaavaselostuksessa avatun mitoituslaskennan mukaan mahdollista
osoittaa enintään 4 omarantaista rakennuspaikkaa. Kun otetaan huomioon aiempi
tehokas matkailualuekaava, ja selostetut mitoitusperiaatteet, on kyseinen
rakennusoikeus alueella alkuperäisen yleiskaavan periaatteiden mukainen. Alueelle
on mahdollista jättää edelleen myös vapaan rannan jakso tilan länsilaidalla.
Rakennusoikeuden järjestelyt tilojen välillä ovat osaltaan mahdollistaneet myös Ylä-
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Salmijärven alueelle muodostettavan melko huomattavankin vapaan rannan jakson.
Alue kuuluu Kallaveden yleiskaavaan ja on osoitettu M-alueena.
Alueelle osoitetaan 4 kpl omarantaisia rakennuspaikkoja merkinnällä ARA, joista 3 kpl
on jo rakennettuja. Rakennuspaikkoja koot ovat välillä 5 500-6 500 m2. Muilta osin
alue jää maa- ja metsätalousalueeksi merkinnällä M. Koko alue on liitettävissä
keskitettyyn kunnallistekniikkaan.
Kaavamerkintöjä on hieman yhtenäistetty alkuperäisestä kaavasta ja ne noudattelevat
nykyaikaistettuna hyvin pitkälle Mäntyharjun Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen
alkuperäisen osayleiskaavan merkintöjä. Kaavamerkintöjä on kaiken kaikkiaan hyvin
vähän muutosalueen suppeasta pinta-alasta johtuen.
Rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet ja esimerkiksi etäisyydet rantaviivasta
perustuvat ARA- alueilla kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusjärjestykseen.
ARA-alueilla rakennuspaikan rakennusoikeus muodostuu rakennuksen
käyttötarkoituksen mukaan.
Seuraavaksi laadittu kaavaluonnos tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää
lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 23.4.2021 päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
kaavaluonnosasiakirjat,
2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti
30 vrk:n ajaksi, sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 99
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 Ehdotus_TyrynniemiYKmuutos OAS
2 Ehdotus TyrynniemiYKmuutos Selostus
3 Ehdotus_Tyrynniemiykmuutos_kartta
4 Ehdotus TyrynniemiYKmuutos merkinnät
Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan 13.9.2021 päivätyn
kaavaehdotusaineiston. Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.7.-15.8.2021. Ennen nähtävillä
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olon alkamista tiedotettiin lähimpiä naapureita kirjeitse ja toimitettiin
lausuntopyynnöt Etelä-Savon ELY-keskukselle, Mäntyharjun rakennusvalvonnalle,
Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.
Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään huomautusta. Luonnoksesta saapui kaksi
lausuntoa; Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Etelä-Savon ELY-keskukselta. Ohessa
lausunnot referoituna sekä kaavan laatijan vastineet.
Etelä-Savon maakuntaliitto 11.8.2021. Maakuntaliitto ilmoitti sähköpostitse, ettei
sillä ole lausuttavaa kaavasta. Maakuntaliitto pitää kuitenkin positiivisena alueen
kehittämistä.
VASTINE: Merkintään lausunto tiedoksi.
Etelä-Savon ELY-keskus 24.8.2021. Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että pitää
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa riittävänä.
Kaavaratkaisusta ELY-keskus toteaa seuraavaa; ranta-alueiden kaavoituksessa on
matkailupalvelualueeksi RM osoitetun alueen rakennusoikeus osoitettu
pääsääntöisesti ja perustellustikin tavanomaista omarantaista rakentamista
tehokkaampana. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan, kun tällaista RM-aluetta
`puretaan` ja muutetaan esim. omarantaista rakentamista osoittavaksi, tulee uusi
rakentaminen mitoittaa niillä samoilla perusteilla kuin se olisi uutta kaavaa
laadittaessa tullut mitoittaa. Yleiskaavaluonnoksen selostuksessa on mitoitusta
perusteltukin mm. pääosin alkuperäisen Kuntakeskuksen ja Pyhäveden
mitoitusperiaatteiden valossa, joskin perusteluina esitetylle korkealle mitoitukselle on
tuotu esille osaltaan myös em. RM-alueen tehokas mitoitus. Lisäksi osaperusteluna on
esitetty noin 14 kilometrin etäisyydellä eri vesistöllä ja eri kaava-alueella olevan tilaan
kuuluvan palstan rantaosuuden rakennusoikeuden siirtämistä ko. kaava-alueella. Tilan
Pyhäveden rantajaksolle aiemmin jo muodostettu rantaan rajoittuvaa kolme
käytännössä omarantaista rakennuspaikkaa, ja kaavaluonnoksella esitetään yhtä
vastaavaa lisää.
Vaikka alue sijoittuu melko lähelle kuntakeskusta, alueella on valmius
kunnallistekniikkaan liittymiseen ja sinne on olemassa oleva ja hyvä tieyhteys, on
neljän rakennuspaikan muodostaminen yleiskaavaan perustuen kyseenalaisen
tehokasta, rakentamistehokkuushan tulisi juuri tämän rantajakson kohdalla
merkitsemään yli 10 rakennuspaikkaa kilometriä kohti. ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan yleiskaavaluonnoksella esitettyä maankäyttöä, siltä osin kun siinä esitetään
yhtä uutta rantarakennuspaikkaa, on vaikea esitetyillä perusteluillakaan pitää
maanomistajien yhdenvertaista kohtelua toteuttavana.
VASTINE: Kaavamuutoksen laadinnassa on mitoituksen perusteluissa otettu
huomioon juuri muuttunut tilanne kunnallistekniikan tuomisessa alueelle. Kaavan
laadinnan aikana alueella ei ole ollut kunnallisteknistä valmiutta, vaan se on tullut
alkuperäisen kaavan laadinnan jälkeen, joten mitoituskin on nostettu vastaamaan
kunnallisteknisen valmiuden tasoa. Jos ajatellaan mitoituksessa toteutuvaa
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, voidaan aluetta verrata esim. alueen itäpuolella,
samaan rantajaksoon kuuluvaan Vehmasrannan alueeseen, jossa kunnallistekninen
valmius on antanut jopa 15 kpl omarantaista rakennuspaikkaa, eli 12,5 rp/rv-km johon
ei vielä kuulu ns. takamaan rakennuspaikat. Todellisuudessa kokonaismitoitus on
alueella siis 12,5 rp/rv-km suurempi. Kyse on alueella toki detaljikaavatasosta, mutta
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Vehmasrannan kokonaisuus onkin nyt suunniteltavaa aluetta huomattavasti
merkittävämpi.
Kokonaisuutena alueita verraten ei nyt kyseessä olevalla muutosalueella kyse ole
kohtuuttomasta mitoittamisesta. Myös yleisesti mitoituksessa käytetty matemaattinen
pyöristyssääntö aiheuttaa mitoituksen laskennassa ELYn huomauttaman korkean yli
10 rp/rv-km mitoituksen. On myös huomioitava, että mitoituksessa huomioidut
rakennusoikeuden järjestelyt tilan palstojen välillä ovat osaltaan mahdollistaneet
myös Ylä-Salmijärven alueelle muodostettavan melko huomattavankin vapaan rannan
jakson. Kyse on alueesta, jolla on keskitetty kunnallistekniikka ja reilun kokoiset
rakennuspaikat. Yleiskaavamääräyksissä on esitetty vahva suositus liittymisestä
keskitetyn kunnallistekniikan piiriin. Alue ei vielä kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueeseen, mutta toiminta-alue tulee mahdollisesti tulevaisuudessa laajenemaan
Tyrynniemen alueelle.
Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa kaavaratkaisua, vaan kaavaratkaisu pysyy
kaavaluonnoksen kanssa yhtenevänä
Seuraavaksi laadittu kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää
lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava.
Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI
Jarmo Mäkelä.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n
mukaisesti 30 vrk:n ajaksi, sekä
3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
Päätös
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n
mukaisesti 30 vrk:n ajaksi, sekä
3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
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Tekninen lautakunta, § 62,15.06.2021
Tekninen lautakunta, § 100, 19.10.2021
§ 100
Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoaminen / Ehdotus
MjuDno-2021-456
Tekninen lautakunta, 15.06.2021, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 TyrynniemiKUM_OAS
2 TyrynniemiKUM_kaavakartta
3 TyrynniemiKUM_merkinnät
4 TyrynniemiKUM_selostus
Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 16.4.2021 päivätyt kaava-asiakirjat koskien
Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamista.
Suunnittelualue muodostuu Mäntyharjun kunnan Paasolan kylän tilan Niemenranta 1:
232 Pyhäveden Tyrynniemen palstasta, jonka pinta-ala on 8,7 ha. Kaavoitettava alue
sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kirkonkylältä luoteeseen. Varsinainen
kuntakeskus on suunnittelualueelta noin kuuden kilometrin etäisyydellä.
Maanomistajan tavoitteena on kumota matkailuteemainen ranta-asemakaava
kokonaisuudessaan. Koska yleiskaavassa alue on osoitettu matkailukäyttöön,
tarkoittaa se sitä, että myös yleiskaava on näiltä osin päivitettävä. Yleiskaavan päivitys
on vireillä ja se tapahtuu osin päällekkäinen ranta-asemakaavan kumoamisen kanssa
maanomistajan omalla kustannuksella.
Tavoitteena on alueen luonteen muutos. Maanomistajat eivät ole tällä hetkellä enää
kehittämässä alueen toimintaa matkailun suhteen enempää. Alueelle halutaan
osoittaa jatkossa tavanomaista omarantaista loma- ja asuinrakentamista.
Kaavalla kumotaan seuraavat alueet ja aluevaraukset:
Alue

Kortteli

m2

e

Rakennusoikeus, k-m2

RM

1

-8960

0.04

-400

RM

2

-8080

0.04

-350

RM

3

-6310

0.10

-600

AO

4

-4288

0.08

-350

VL

-20910

0.01

-110

MU

-37860

0.00

0

Yht.

-86408

0.02

-1810
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Aloite Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamiseen on tullut alueen
maanomistajilta.
Seuraavaksi kaavaluonnos tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat
lausunnot viranomaisilta. Kaavan kumoamisen vireilletulosta ja valmisteluvaiheen
nähtävilläolosta tulee tiedottaa julkisella kuulutuksella. Alueen maanomistajia ja
lähimpiä naapureita voidaan lisäksi tiedottaa kaavan kumoamisesta kirjeitse.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen
4. perii ranta-asemakaavan käsittelystä kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan
(1.4.2018) 4 §:n mukaiset kulut 8 §:n mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 Ehdotus TyrynniemiKUM OAS
2 Ehdotus TyrynniemiKUM Selostus
3 Ehdotus_TyrynniemiKUM_kaavakartta
4 Ehdotus TyrynniemiKUM Merkinnät
5 Ehdotus TyrynniemiKUM seurantalomake
Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 13.9.2021 päivätyt kaavaehdotuksen asiakirjat
koskien Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamista.
Kaavan kumoamisen luonnos käsiteltiin Mäntyharjun kunnan teknisessä
lautakunnassa 15.6.2021 § 62, Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoaminen.
Lautakunta päätti asettaa kumoamisluonnoksen asiakirjat nähtäville. Asiakirjat
pidettiin nähtävillä 8.7.-15.8.2021.
Ennen nähtävilläolon alkamista tiedotettiin lähimpiä naapureita kirjeitse ja toimitettiin
lausuntopyynnöt Etelä-Savon ELY-keskukselle, Mäntyharjun rakennusvalvonnalle,
Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.
Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään huomautusta. Luonnoksesta saapui kaksi
lausuntoa; Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.
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Etelä-Savon maakuntaliitto 11.8.2021. Maakuntaliitto ilmoitti sähköpostitse, ettei
sillä ole lausuttavaa kaavasta. Maakuntaliitto pitää kuitenkin positiivisena alueen
kehittämistä.
VASTINE: Merkitään lausuma tiedoksi.
Etelä-Savon ELY-keskus 24.8.2021. Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että pitää
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa riittävänä.
Ely-keskus toteaa lausunnossaan myös, että kaavaselostuksen mukaan alueen
matkailupalvelukäyttöä (RM) ei ole enää tarkoitus kehittää eikä jatkaa tätä toimintaa
ainakaan laajemmassa määrin. RM-alueelle on ranta-asemakaavassa osoitettu
rakennusoikeutta n. 1700 kem2, joka jatkossa nyt tässä yhteydessä esitetyn
yleiskaavamuutoksen jälkeen pienenisi tulevan rakentamisen käyttötarkoituksesta
riippuen 900 - 500 kem2. Muutoksen voidaan katsoa olevan maankäytön ja
ympäristön rasituksen kannalta hyvä. Ranta-asemakaavassa osoitetun
matkailupalveluvarauksen poistamiselle on näin ollen ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan riittävät perustelut.
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.
Kaavaratkaisua ei ole tarpeen muuttaa saapuneiden lausuntojen perusteella, vaan se
voidaan viedä sellaisenaan kaavaehdotuksena nähtäville. Asiakirjat on valmisteltu
kaavaehdotukseksi.
Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat
lausunnot viranomaisilta. Nähtävillä olosta tulee tiedottaa julkisella
kuulutuksella. Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tiedotetaan kaavan
kumoamisesta kirjeitse.
Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI
Jarmo Mäkelä.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaava-asiakirjat,
2. asettaa kaavaehdotusta koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
Päätös
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaava-asiakirjat,
2. asettaa kaavaehdotusta koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
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Tekninen lautakunta, § 23,25.04.2018
Tekninen lautakunta, § 49,25.08.2020
Tekninen lautakunta, § 101, 19.10.2021
§ 101
Kurkilahden alueen asemakaava / Ehdotus
MjuDno-2018-268
Tekninen lautakunta, 25.04.2018, § 23
Valmistelijat / 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
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Tekninen lautakunta hyväksyy 23.3.2018 päivätyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville (MRL 62 ja 63 §).
Päätös
Hyväksyttiin.
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.

Tekninen lautakunta, 25.08.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kurkilahti Ajantasa 2000
2 Kurkilahti_Alustava kaavaluonnos
3 Kurkilahti Maanomistus 2000
4 Kurkilahti OAS päivitetty 12082020
Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan päivitetyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sekä 12.8.2020 päivätyn alustavan kaavaluonnosaineiston
(kaavakartta ja -määräykset).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 7.6. – 9.7.2018.
Samanaikaisesti pyydettiin viranomaislausunnot, ei mitään palautetta.
Nyt laadittavana oleva asemakaava on keskeinen osa kunnan keskustaajamaa, eikä
sen tavoitteet olennaisesti poikkea voimassa olevasta osayleiskaavasta. Siitä
huolimatta on päädytty laatimaan ensin alustava kaavaluonnos, jonka keskeisistä
periaatteista ja päivitetyistä tavoitteista keskustellaan lautakunnassa ennen kaava-
aineiston täydentämistä (selostusosa). Kaavan laatija esittelee ja vastaa kysymyksiin
lautakunnan kokouksen aikana.
Kaava-alueen maanomistajia ja muita osallisia kuullaan vielä kaavan luonnos- sekä
ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä. Osallisten kuulemisesta ja vaikutusten
arvioinnista on kerrottu lisää liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy 12.8.2020 päivätyn Kurkilahden asemakaavan alustavan
kaavaluonnoksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
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2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat selostusosalla ja teknisillä tarkennuksilla
täydennettynä julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n
ajaksi ja
3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 101
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 Kurkilahti Kaavaehdotus 2000 A2 061021
2 Kurkilahti Kaavaehdotus selostus 061021
3 LIITE 1 Kurkilahti OAS 230318 päivitetty 061021
4 LIITE 2 Kurkilahden_KYS_kenkatehdas_060418
5 LIITE 3 Kurkilahti Maanomistus 2000 A3
6 LIITE 4 Kurkilahti Ajantasa 2000 A3
7 LIITE 5 Kurkilahti Luontoselvitys 090921
8 LIITE 6 Kurkilahti kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen kuulemisesta
Karttaako on toimittanut kuntaan 6.10.2021 päivätyn Kurkilahden asemakaavan
kaavaehdotusaineiston.
Tekninen lautakunta hyväksyi alustavan kaavaluonnoksen kokouksessaan 25.8.2020 §
49. Kaavaluonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.10. – 15.11.2020 ja
siitä pyydettiin lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Kaavaluonnoksen nähtävillä
olosta tiedotettiin kuulutuksella, joka julkaistiin kunnan verkkosivuilla ja
Pitäjänuutisissa. Kaava-alueen maanomistajia sekä lähimpiä naapureita tiedotettiin
kirjeitse.
Lausunnot saatiin seuraavilta viranomaisilta: Etelä-Savon pelastuslaitos 15.10.2020,
Savonlinnan maakuntamuseo 20.10.2020, Etelä-Savon maakuntaliitto 6.11.2020,
Pohjois-Savon ELY-keskus; liikenne- ja Infrastruktuuri - vastuualue 16.11.2020,
Mäntyharjun rakennuslautakunta 17.11.2020, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
20.11.2020, Väylävirasto 20.11.2020, Etelä-Savon ELY-keskus 4.12.2020. Lisäksi saapui
huomautuksia 7 kpl.
Kaavaan on tehty lausuntojen ja huomautusten perusteella tarkennuksia. Lausuntojen
ja huomautusten referoinnit ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen
liitteenä 6. Viranomaisten lausuntojen perusteella on tarkennettu kaavaratkaisun
teknisiä yksityiskohtia ja täydennetty kaavaselostusta. Suurin periaatteellinen muutos
kaavaluonnokseen verrattuna on korttelin 355 ottaminen mukaan
suunnittelualueeseen. Ote kaavaselostuksen liitteestä 6, vastine kohtaan 2:
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Huomautuksista selkeästi suurin osa (nro:t 2, 3, 4, 5 ja 7) koski Kurkilahden
länsirannan asemakaava-alueen rajausta ja ns. rantaraittia. Nykyisessä
asemakaavassa alueella on puistoalue ja kunnalla olisi periaatteessa mahdollista
pakkolunastaa se. Sen sijaan yleiskaavassa 2008 aluevaraus kerrostaloille ylettyy
rantaan asti. Asemakaavan luonnoksessa kyseinen alue oli jätetty suunnittelun
ulkopuolelle ja nykyisen asemakaavan varaan tuoreempia kehittämissuunnitelmia
noudattaen.
Kaavoittaja lähetti keväällä 2021 kunnanvaltuuston jäsenille kyselyn koskien kyseistä
rantaraittia. Vaikka vastausprosentti jäikin matalaksi, noin 70 prosenttia päättäjistä oli
sillä kannalla, ettei pakkolunastukseen ryhdytä rantaraitin toteuttamiseksi. Näin ollen
voidaan todeta, että nykyinen asemakaavaratkaisu on vanhentunut. Kaava-alueen
rajaus ulotetaan nyt koskemaan koko korttelia 355 ja ns. rantaraitti poistetaan
kaavasta yksityisiltä maanomistajilta. Alueen päämerkintä taajaman keskeisellä
alueella säilyy kerrostalorakentamisessa (AK).
Seuraavaksi laadittu kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää
lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava kaavaehdotuksen
nähtävilläolosta.
Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI
Jarmo Mäkelä.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy laaditut vastineet sekä 6.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
2. hyväksyy, että kaavan pohjakarttaan ja johtoaluevarauksiin tehdään
mahdollisesti teknisiä tarkistuksia ennen nähtäville laittoa,
3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n
ajaksi sekä
4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
Päätös
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy laaditut vastineet sekä 6.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat siten,
että Koulutie palautetaan asemakaavatieksi,
2. hyväksyy, että kaavan pohjakarttaan ja johtoaluevarauksiin tehdään
mahdollisesti teknisiä tarkistuksia ennen nähtäville laittoa,
3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n
ajaksi sekä
4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
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§ 102
Kirkonkylän alueen asemakaavan kumoaminen; Paasolanmäki, Tervaniemi ja Siirlahti
MjuDno-2021-747
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Lamponen
markku.lamponen@mantyharju.fi
paikkatietokäsittelijä
Liitteet

1 Ehdotus KK_kumoaminen Selostus
2 Ehdotus KK_kumoaminen_kaavakartta
3 Liite1_ote_asemakaavasta
4 Liite2_KK_kumoaminen OAS
5 Liite3_AK seurantalomake
Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 10.9.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat
koskien Kirkonkylän alueen asemakaavan kumoamista (Paasolanmäki, Tervaniemi ja
Siirlahti). Kaava on todettu vireillä olevaksi mm. vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa
(khall 7.5.2018 § 69). Koska kyse on koko toteutumattoman kaavan kumoamisesta,
erillistä kaavaluonnosvaihetta ei tarvita vaan voidaan edetä kaavaehdotukseen.
Suunnittelualue sijoittuu Mäntyharju kuntakeskuksen länsipuolelle, Paasolanmäelle ja
kirkonkylän alueelle Pyhäveden ja Siirlahden rannalle. Tarkemmat alueiden sijainnit
ilmenevät liitteenä olevista kaava-asiakirjoista.
Kaavan kumoaminen koskee asemakaavan (rakennussuunnitelman) kortteleita 1-5, 6
(osa), 32 osa, 40 (osa), 45 (osa), 46 (osa), 52 (osa ja 53 (osa).
Kaavan tarkoituksena ja tavoitteena on kumota toteutumaton ja ajatuksiltaan
vanhentunut Kirkonkylän alueen vuoden 1955 asemakaava kokonaisuudessaan.
Tarkoituksena on, ettei kaavaa jää voimaan enää millekään alueelle. Aluerajaus on
pyritty tarkistamaan mm. vanhojen kumoamis- ja kaavakarttojen sekä kaavaindeksin
perusteella. Alueelle on valmistunut vuonna 2008 osayleiskaava, jossa alueen
maankäyttö on ratkaistu nykyaikaa silmällä pitäen. Vanhasta detaljikaavasta puuttuvat
esimerkiksi kaikki kulttuuri- ja suojeluarvoja käsittelevät asiat. Voimassa oleva
asemakaava käytännössä sekoittaa tilannetta myös rakennuslupamenettelyn
näkökulmasta (poikkeamiset asemakaavasta).
Millekään kumoamisalueelle ei ole kiireellistä laatia myöskään uutta asemakaavaa
ainakaan rakentamispaineen näkökulmasta, mutta Tervaniemen alueella (vanha posti
ja Domanderin talo) alueen maankäyttöä on tarkoitus tarkastella lähiaikoina
kokonaisuutena, johon kuuluu laajempi osa kirkonkylää. Aluksi alueelle on tarkoitus
hakea kehittämisnäkökulmia (mm. kulttuurihistoria, matkailu, yms.), jonka jälkeen
laaditaan asemakaava. Alueen kulttuurihistoriallisien arvojen päivittäminen sekä
muiden toimintojen yhteensovittaminen detaljikaavatasolle vaatii työstämistä
laajemman tutkimuksen, vuorovaikutuksen ja suunnittelun pohjalta.
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Kaavaratkaisulla kumotaan viher-/maatalousaluetta 16,06 ha, asuinalueiksi varattua
aluetta 18,57 ha, venevalkama-aluetta 0,51 ha. Tie/katualuetta kumoutuu 1,82 ha ja
vesialuetta kumoutuu 9,23 ha.
Rakennusoikeuden määrää ei ole rakennussuunnitelmassa osoitettu.
Aloite Kirkonkylän alueen v. 1955 asemakaavan kumoamiseen on tullut kunnalta.
Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat
lausunnot viranomaisilta. Kaavan nähtävilläolosta tulee tiedottaa julkisella
kuulutuksella. Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita voidaan lisäksi tiedottaa
kaavan nähtävilläolosta kirjeitse.
Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI
Jarmo Mäkelä.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
Päätös
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville sekä
3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.
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§ 103
Oikaisuvaatimus / Ammattimies_liikuntapaikat ja kiinteistöt
MjuDno-2021-599
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Haastattelijoiden vastine
Jonne Lantiainen on toimittanut 30.9.2021 sähköpostilla Mäntyharjun kunnan
kirjaamoon oikaisuvaatimuksen, joka koskee teknisen johtajan henkilöstöpäätöstä
16.9.2021 § 13.
Oikaisuvaatimuksessa viitataan Yhdenvertaisuuslakiin: Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
LUKU 3 Pykälä 12 , 13.
"12 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa
Erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä
työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen
otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista
koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun
tavoitteeseen pääsemiseksi.
Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla
on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita
koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien
saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.
13 § Välillinen syrjintä
Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa
jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos
säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi
käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia."
Tekninen johtaja on laatinut haastattelut suorittaneiden Sini Kauppisen ja Mikko
Lyytikäisen kanssa vastineen oikaisuvaatimukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen Ammattimiehen valinnasta.
Päätös
Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen Ammattimiehen valinnasta.
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Tekninen lautakunta
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Oikaisuvaatimuksen tekijä
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§ 104
Ilmoitusasiat
Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 22.9.
-14.10.2021 (2 kpl).
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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§ 105
Otto-oikeus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan
toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät
päätöspöytäkirjat (23.9.2021-14.10.2021).
tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 55 Mustikkatassu / Kameravalvonta, 24.09.2021
§ 56 Toimitilaturvallisuuden vähimmäisvaatimukset, 24.09.2021
§ 57 Yhtenäiskoulun turvatekniikan uusiminen, 24.09.2021
Yleinen päätös:
§ 18 Toimivallan siirtäminen vesihuoltomestarille / Hallintosääntö 1.8.2021, 12.10.2021
§ 19 Ruskahovin saunaosasto 2021 / Työaikaisen vakuuden ja vakuutuksen
hyväksyminen, 12.10.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään
sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
Päätös
Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään
sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.
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Tekninen lautakunta, § 42,18.05.2021
Tekninen lautakunta, § 41,18.05.2021
Kunnanhallitus, § 119,07.06.2021
Kunnanvaltuusto, § 46,07.06.2021
Tekninen lautakunta, § 78,31.08.2021
Tekninen lautakunta, § 106, 19.10.2021
§ 106
LISÄPYKÄLÄ: Terveyskeskuksen palo-osastointi / virheilmoitus
MjuDno-2021-351
Tekninen lautakunta, 18.05.2021, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 TK_Rakennuslupa 6.4.2021
2 TK_Essoten lausunto paloturvallisuudesta 25.3.2021
3 TK_Lausunto_palomestari_palo-osastointi_18.2.2021
4 TK_Ptk_ote_Rakennuslautakunta 16.3.2021
5 TK_Vastine ESPL_n lausuntoon
Korjausmääräys 18.2.2021 Mika Siitosen johdolla Mäntyharjun terveyskeskuksessa
pidettiin 10.2.2021 paloturvallisuuskatselmus, missä keskityttiin erityisesti kiinteistön
palo-osastojen osastoitavuuden tarkasteluun läpivientien osalta.
Rakennusten palo-osastointi suunnitellaan pääperiaatteeltaan siten, että eri kerrokset
muodostetaan omiksi palo-osastoiksi, kiinteistön eri käyttötavat osastoidaan omiksi
palo-osastoiksi ja poistumistiet omiksi palo-osastoikseen. Palo-osastoinnin
tarkoituksena on rajoittaa palon ja savun leviäminen rakennuksessa, turvata
poistuminen sekä helpottaa palokunnan sammutustoimia.
Terveyskeskuskiinteistön palo-osastosta toiseen kulkee viemäri- ja vesiputkia,
sähkökaapeleita ja ilmanvaihtohormeja. Lisäksi eri aikaan rakennettujen osien
liittymäpinnassa on palo-osastoinneissa epäjatkuvuuskohtia ja muutostöiden jäljiltä
avoyhteyksiä palo-osastosta toiseen.
Tarkastus tehtiin silmämääräisesti ilman rakenteiden aukaisuja ja on todennäköistä,
että tässä lausunnossa mainittuja havaintoja vastaavia puutteita on kiinteistössä vielä
lisää.
Paloteknisille korjauksille on myönnetty Mäntyharjun kunnan rakennuslupa 6.4.2021,
jonka vaatimuksena on MRL 151 § osittainen rakennuttajavalvonta sekä hyväksytty
vastaava työnjohtaja sekä ilmanvaihdon työnjohtaja. Ilmanvaihdon,
kiinteistöautomaation ja paloteknisten korjausten suunnitelmat tulee esittää
rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen toteuttamista. Ennen
loppukatselmusta vaaditaan erityinen palotarkastus. Rakennusvalvontaviranomainen
toteuttaa loppukatselmuksen.
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Palotekniset korjauskohteet on kartoitettu koko rakennuksen alalta Insinööri Studio
Oy toimesta huhtikuussa 2021. Korjauskohteita on A-, B- ja C-rakennusosien
liittymissä noin 25 kpl ja rakennusosien väli- ja yläpohjissa sekä osastoivissa
väliseinissä useita satoja kappaleita. Kartoituksen perusteella lähes kaikissa
rakennuksen palokatkoissa on jotain huomautettavaa, pois lukien arkistot.
Korjaussuunnitelmat laaditaan periaatedetalji suunnitelmiksi ja paikannuskaaviot
laaditaan työn toteuttamisen sekä laadunvalvonnan tueksi. Korjaustoimenpiteet
tullaan korjaamaan selkeimpien virheiden ja rakennusosien palo-osastointien osalta
ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen voidaan keskittyä yksittäisten johtojen ja
pienten putkien läpivienteihin.
Korjaussuunnittelu kokonaisuudessaan ja korjaustoimenpiteet ajoittuvat
loppuvuoden 2021 ajalle.
Kaikista palo-osastoinneista laaditaan toteutuksen tarkastusasiakirja ja
dokumentoidaan palo-osastointi kohteessa palo-osastoinnin välittömään läheisyyteen.
Mäntyharjun kunta asettaa työlle erillisen MRL §151 mukaisen asiantuntijan
laadunvalvojan, joka laatii korjaustoimenpiteistä tarkastusasiakirjan sekä
laadunvarmistusraportin. Urakoitsijaa velvoitetaan kohdekohtaisen
korjaustyömaapäiväkirjan ylläpitämiseen palo-osaston korjauskohteittain.
Paloteknisten korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on laadittu arvioimalla
palo-osastokorjauksen keskimääräinen hinnoittelu rakennusosan suurempien
korjausten osalta sekä arvio pienempien yksittäisten korjausten osalta.
Kokonaiskustannusarvion on 95000 euroa sisältäen suunnittelu- ja
valvontakustannukset. Kustannusarvio muodostuu suunnittelu- ja
valvontakustannuksista arviolla 20.000 euroa sekä työ- ja materiaalikustannuksista
75.000 euroa.
Talousarviossa on varattu terveyskeskuksen korjauksille 5.000 euron
määrärahavaraus äkillisten vikojen korjauksiin. Essote vuokrasopimuksen mukainen
vuosittainen ylläpitovuokran kunnossapitovuokraosuus on 49.920 euroa vuodessa
korjausvastuun täyttämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. hyväksyy osaltaan terveyskeskuksen käyttötalouden lisämäärärahan 95.000
euroa ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi
2. merkitsee tiedoksi vuosittaisen ylläpidon kunnossapitovuokran 49.920
euroa korjausvastuun täyttämisen ja talousarvio määrärahavarauksen erotuksen
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 18.05.2021, § 41
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Valmistelijat / lisätiedot:
Lasse Kurvinen
lasse.kurvinen@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 TK_Rakennuslupa 6.4.2021
2 TK_Essoten lausunto paloturvallisuudesta 25.3.2021
3 TK_Lausunto_palomestari_palo-osastointi_18.2.2021
4 TK_Ptk_ote_Rakennuslautakunta 16.3.2021
5 TK_Vastine ESPL_n lausuntoon
Mäntyharjun kunta on toteuttanut Terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus
rakennushankkeen 2015-2016, jonka rakennusurakoitsijana ja päätoteuttajana on
toiminut Maarakennus Suutarinen Oy. Kohteen vastaanottotarkastus on pidetty
2.9.2016. Rakennusvalvontaviranomaisen sekä paloviranomaisen lopputarkastus on
suoritettu 31.8.2016.
Mäntyharjun kunta on toteuttanut koko rakennusta koskevat sisäilma- ja
kosteustekniset kuntotutkimukset vuoden 2020 aikana, jonka yhteydessä on havaittu
palo-osastoinneissa virheitä ja puutteita. Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja on
sopinut palomestarin kanssa suoritettavan katselmuksen helmikuussa 2021. Lisäksi
sisäilma- ja paloteknisille korjauksille on todettu turvallisuus sekä terveellisyys
perustein vaadittavan rakennusluvan Maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnan
perusteella.
18.2.2021 Mika Siitosen johdolla Mäntyharjun terveyskeskuksessa pidettiin 10.2.2021
paloturvallisuuskatselmus, missä keskityttiin erityisesti kiinteistön palo-osastojen
osastoitavuuden tarkasteluun läpivientien osalta.
Rakennusten palo-osastointi suunnitellaan pääperiaatteeltaan siten, että eri kerrokset
muodostetaan omiksi palo-osastoiksi, kiinteistön eri käyttötavat osastoidaan omiksi
palo-osastoiksi ja poistumistiet omiksi palo-osastoikseen. Palo-osastoinnin
tarkoituksena on rajoittaa palon ja savun leviäminen rakennuksessa, turvata
poistuminen sekä helpottaa palokunnan sammutustoimia.
Terveyskeskuskiinteistön palo-osastosta toiseen kulkee viemäri- ja vesiputkia,
sähkökaapeleita ja ilmanvaihtohormeja. Lisäksi eri aikaan rakennettujen osien
liittymäpinnassa on palo-osastoinneissa epäjatkuvuuskohtia ja muutostöiden jäljiltä
avoyhteyksiä palo-osastosta toiseen.
Tarkastus tehtiin silmämääräisesti ilman rakenteiden aukaisuja ja on todennäköistä,
että tässä lausunnossa mainittuja havaintoja vastaavia puutteita on kiinteistössä vielä
lisää.
Paloteknisille korjauksille on myönnetty Mäntyharjun kunnan rakennuslupa 6.4.2021,
jonka vaatimuksena on MRL 151 § osittainen rakennuttajavalvonta sekä hyväksytty
vastaava työnjohtaja sekä ilmanvaihdon työnjohtaja. Ilmanvaihdon,
kiinteistöautomaation ja paloteknisten korjausten suunnitelmat tulee esittää
rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen toteuttamista. Ennen
loppukatselmusta vaaditaan erityinen palotarkastus. Rakennusvalvontaviranomainen
toteuttaa loppukatselmuksen.
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Palotekniset korjauskohteet on kartoitettu koko rakennuksen alalta Insinööri Studio
Oy toimesta huhtikuussa 2021. Korjauskohteita on A-, B- ja C-rakennusosien
liittymissä ja rakennusosien väli- ja yläpohjissa sekä osastoivissa väliseinissä lukuisia
määriä. Kartoituksen perusteella lähes kaikissa rakennuksen palokatkoissa on jotain
huomautettavaa, pois lukien arkistot.
Korjaussuunnitelmat laaditaan periaatedetalji suunnitelmiksi ja paikannuskaaviot
laaditaan työn toteuttamisen sekä laadunvalvonnan tueksi. Korjaustoimenpiteet
tullaan korjaamaan selkeimpien virheiden ja rakennusosien palo-osastointien osalta
ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen voidaan keskittyä yksittäisten johtojen ja
pienten putkien läpivienteihin.
Korjaussuunnittelu kokonaisuudessaan ja korjaustoimenpiteet ajoittuvat
loppuvuoden 2021 ajalle.
Kaikista palo-osastoinneista laaditaan toteutuksen tarkastusasiakirja ja
dokumentoidaan palo-osastointi kohteessa palo-osastoinnin välittömään läheisyyteen.
Mäntyharjun kunta asettaa työlle erillisen MRL §151 mukaisen asiantuntijan
laadunvalvojan, joka laatii korjaustoimenpiteistä tarkastusasiakirjan sekä
laadunvarmistusraportin. Urakoitsijaa velvoitetaan kohdekohtaisen
korjaustyömaapäiväkirjan ylläpitämiseen palo-osaston korjauskohteittain.
Paloteknisten korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on laadittu arvioimalla
palo-osastokorjauksen keskimääräinen hinnoittelu rakennusosan suurempien
korjausten osalta sekä arvio pienempien yksittäisten korjausten osalta.
Kokonaiskustannusarvion on 95000 euroa sisältäen suunnittelu- ja
valvontakustannukset. Kustannusarvio muodostuu suunnittelu- ja
valvontakustannuksista arviolla 20.000 euroa sekä työ- ja materiaalikustannuksista
75.000 euroa.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote on lausunnossaan
25.3.2021 vaatinut Mäntyharjun kuntaa toteuttamaan viipymättä
paloturvallisuuskorjaukset.
Mäntyharjun kunnan teknisen johtajan käsityksestä palo-osastointien virheet ja
puutteet kuuluvat Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 2015-2016
rakennusurakoitsijan sekä päätoteuttajan takuuajan jälkeiseen urakoitsijan
vastuuseen rakennusalan yleisten sopimusehtojen pykälän 30 § perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Lasse Kurvinen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta
1. päättää vaatia Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja
laajennuksen rakennusurakoitsijalta / urakan päätoteuttajalta virheselvitystä YSE
30 § vastuusta paloturvallisuus virheistä ja puutteista 15.6.2021 mennessä
2. valtuuttaa teknisen johtajan käyttämään muita asiantuntijoita asian vaatimissa
oikeudellisissa ja teknisissä asioissa vastuuasioiden ratkaisemiseksi
3. merkitsee tiedoksi Essoten vuokralaisen lausunnon vaatimukset
4. merkitsee tiedoksi korjaustöiden suunnittelu- ja korjaustilanteen.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 119
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2021
talousarvioon käyttötalousosaan kohtaan terveyskeskus 95 000 € talousarvion
muutoksen (lisäys).
Päätös
Hyväksyttiin.
Päätökseen lisättiin Markku Lamposen esittämä toivomusponsi:
Kunta selvittää urakoitsijan vastuut havaituista virheistä ja korvausvelvollisuudesta.

Kunnanvaltuusto, 07.06.2021, § 46
Ehdotus
Kunnanvaltuusto
1. tekee vuoden 2021 talousarvioon käyttötalousosaan kohtaan terveyskeskus 95
000 € talousarvion muutoksen (lisäys) ja
2. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätökseen lisätyn toivomusponnen:
Kunta selvittää urakoitsijan vastuut havaituista virheistä ja
korvausvelvollisuudesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Tekninen lautakunta, 31.08.2021, § 78
Liitteet

1 Tarjous___Rakennusyhtymä_Putkinen_Oy___Rakenteelliset_sisäilmakorjaukset
2 Työmaakokousmuistio
Tekninen johtaja on 22.2.2021 tekemällään päätöksellä tilannut Rakennusyhtymä
Putkinen Oy:ltä terveyskeskuksen rakenteelliset sisäilmakorjaukset
yksikköhintaperusteisena tavoitehintaurakkana. 10.2.2021 suoritetussa
paloturvallisuuskatselmuksessa on käynyt ilmi tarvetta palo-osastointien
korjaustoimenpiteisiin. Korjaukset ovat kiireellisiä ja on katsottu aiheellisiksi suorittaa
ne sisäilmakorjausten yhteydessä.
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6.5.2021 olleessa työmaakokouksessa on todettu, että rakennusurakoitsija hankkii
palokatkokorjausten aliurakoinnin ja laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaisesti.
Palotekniset korjaukset B-osalla laskutetaan yksikköhinta työsuorituksina
toteutuneiden määrien mukaisesti. Muistiossa mainitaan, että tilaaja laatii tilaukset
viranhaltijapäätöksinä, mutta palokatkokorjausten osalta päätös on tuolloin jäänyt
tekemättä.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy työmaakokouksen muistion mukaisesti
Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n Palokatkotukku Parkkinen Oy:ltä alihankintana
tilaamat palokatkojen korjaustoimenpiteet.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyy työmaakokouksen muistion mukaisesti
Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n Palokatkotukku Parkkinen Oy:ltä alihankintana
tilaamat palokatkojen korjaustoimenpiteet, koska teknisen johtajan viranhaltijapäätös
keväältä puuttuu.

Tekninen lautakunta, 19.10.2021, § 106
Valmistelija / lisätiedot:
Ville Partio
ville.partio@mantyharju.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Lausunto urakoitsijan virhevastuusta, Terveyskeskus, 12.10.2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Suutarinen_vastine_Mäntyharjun kunta Terveyskeskus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 1211137_Virheilmoitus, palo osastoinnit_I_110621
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Asianajaja Kalle Lyytinen on Mäntyharjun kunnan
toimeksiannosta laatinut virheilmoituksen Terveyskeskuksen rakennusurakoitsijalle
rakennusurakasta vuosina 2015-2016. (11.6.2021). Virheilmoitukseen on saatu
rakennusurakoitsijan vastine (8.9.2021). Asianajaja Lyytinen on perehtynyt urakoitsijan
vastineeseen ja selvittänyt vastineessa esitettyihin kiistämisväitteisiin ja esittää, että
Mäntyharjun kunnan ei tule luopua vaatimuksistaan urakoitsijaa kohtaan.
Jatkotoimenpiteenä asianajaja Lyytinen ehdottaa, että kunta lähettää
urakoitsijalle virheilmoituksen täydennyksen, jossa esitetään näyttö urakoitsijan
kiistämisperusteiden virheellisyydestä. Samalla esitetään korvausvaatimus
korjauksista syntyvien kustannusten perusteella.
Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta päättää
1. lähettää Maarakennus Suutarinen Oy:lle virheilmoituksen täydennyksen, jossa
esitetään näyttö urakoitsijan kiistämisperusteiden virheellisyydestä
2. esittää korvausvaatimuksen rakennusvirheiden korjauksista
syntyvien kustannusten perusteella.
Päätös
Tekninen lautakunta päättää, ettei ota asiaa käsittelyyn tässä kokouksessa.
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Kunnallisvalitus
§103
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätöksen hakea muutosta kunnallisvalituksella 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
asianoaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
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
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15
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Muutoksenhakukielto
§97, §98, §99, §100, §101, §102, §104, §105, §106
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

