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Olli Luukkonen
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Maiju Hallivuo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.11.2018

27.11.2018

Pirkko Ihanamäki

Tiina-Lipo-lempiäinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä maanantaina 3.12.2018
klo 9.00-15.00 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Pöytäkirjanpitäjä Maiju Hallivuo
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§ 55
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
Esityslista on lähetettävä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty
sähköisesti 21.11.2018.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 56
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 3.12.2018 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Tiina Lipo-
Lempiäinen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 133,29.10.2018
Tekninen lautakunta, § 57, 27.11.2018
§ 57
Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylien talvihoidosta
PuuDno-2018-17
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 133
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Heikki Lehikunnas on lähettänyt 15.10.2018 sähköpostilla seuraavan
kuntalaisaloitteen:
"Ehdotus kunnalle jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapitoon
Nykyinen käytäntö aurauksineen, sepelin levityksineen ja keväisine puhdistustöineen
tulee kalliiksi ja on tehotonta, mikäli halutaan estää liukastumiset. Sepeli ja hiekka ei
tahdo pysyä paikallaan ja sitä pitää uudistaa useita kertoja kuukaudessa,
potkukelkkailu, pulkan vetäminen tai hiihto estyy kokonaan, sepeli rikkoo myös
herkästi pyöräkelkkojen ja polkupyörien kumit. Kaatumisista syntyneet vammat
tulevat kalliiksi. Hiekanpöly keväisin on myös ongelma.
Ratkaisu on käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella joka muuten olisi
vajaakäytössä, kun kunnassa on enää yksi hiihtopaana.
Latukone tekee erinomaisen jalankulkupinnan, joka ei upota liikaa, mutta antaa
sopivasti pitoa. Pinta on kuitenkin riittävän pehmeä mikäli kaatuu ehkäisten
luunmurtumat. Mahdollisuus käyttää potku- ja pyöräkelkkoja pitää vanhukset
pidempään aktiivisina. Väyliä pitkin onnistuu myös hiihtäminen kouluun, kaupalle tai
valaistulle ladulle, reunaan voisi haluttaessa vetää myös ladun. Talvinen vesisade
imeytyy pinnan läpi toisin kuin auratuilla jalkakäytävillä. Latukoneella pinta pidetään
permeänä ja lumisateen jälkeen kulkukelpoisena pitkälle kevättä, jolloin lumi
kerroksen huvettua se on helppo yöpakkkasten loputtua aurata pois. Tien reunaan
auratut lumivallitkin voidaan käyttää hyödyksi latukoneen kanssa. Puumalan silta
palvelisi myös paremmin moottorikelkkailijoita kyseisen käsittelyn jälkeen.
Mikäli kunta siirrtyy ennakkoluulottomasti ensimmäisten joukossa tähän uuteen
tapaan hoitaa kevyenliikenteenväylät voisi se lisätä kunnan nauttimaa myönteistä
kuvaa mediassa.
Heikki Lehtikunnas"
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.
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Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 27.11.2018, § 57
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Kunnalle kuuluu velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat
kadut. Kunnossapitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta.
Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu
liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä,
säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri
liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn,
tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.
Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia
kadun pysyttämiseksi tyydyttävässä kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen,
kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen
käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen
avoinna pitämisen.
Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu
tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että määrätyllä kadulla tai
kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen.
Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.
Tekninen toimi on kuullut asian valmistelussa latukoneen ajajaa, vastaavaa
työnjohtajaa, nykyistä kevyen liikenteen väylien hoidosta vastaavaa urakoitsijaa ja ELY-
keskuksen tienpidon yhteyshenkilöä.
Esitettyä ratkaisua käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella ei voida pitää
toteuttamiskelpoisena mm. seuraavista syistä:
1. Latukone vaatii 20–30 senttimetrin lumensyvyyden ennen kuin sitä voi käyttää.
Liikkuminen kevyen liikenteen väylillä olisi todella vaikeaa ennen ensimmäistä
latukoneajoa.
2. Kevyen liikenteen väylät risteävät jatkuvasti ajoratojen kanssa. Lumen takia eri
tasolla kulkevilta kevyen liikenteen väyliltä täytyisi tehdä luiskat kaikkiin
risteyskohtiin. Tämä aiheuttaisi esteettömyys- ja liukastumisongelman.
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3. Laadukkaallakin latukoneen jättämällä pinnalla liikkuminen esimerkiksi
rollaattorin kanssa olisi huomattavan paljon vaikeampaa kuin auratulla ja
hiekoitetulle pinnalla.
4. Puumalansalmen sillan osalla kunnossapitovastuu on ELY-keskuksella. Heidän
kantaansa on kysytty kyseiseen ideaan ja se on ehdottoman kielteinen.
Perusteluna olivat turvallisuusnäkökohdat mm. liukkauden osalla.
5. Nykyinen kaavateiden kunnossapitosopimus on voimassa 30.4.2019 saakka.
Nykyiseen, hyvin toimivaan hoitosopimukseen kuuluu lumen, sohjon ja
polanteen poisto, lumen lähisiirto ja poiskuljettaminen, liukkauden torjunta sekä
hiekoitushiekan poisto.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta ei pidä esitettyä ratkaisua käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät
latukoneella toteuttamiskelpoisena, joten teknisen lautakunnan mielestä kyseisen
kuntalaisaloitteen ei tule aiheuttaa jatkotoimenpiteitä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 132,29.10.2018
Tekninen lautakunta, § 58, 27.11.2018
§ 58
Kuntalaisaloite katuvalaistuksesta
PuuDno-2018-17
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Genti ja Sirja Rexho ovat 7.9.2018 lähettäneet kuntalaisaloitteen.
Kuntalaisaloite koskee kunnan katuvalaistusta. Aloitteessa todetaan valojen
sammuvan iltaisin noin klo 22.30 tai 23.00, mikä hankaloittaa kirkonkylän asukkaiden
elämää. Jalkaisin liikkuminen iltaisin koetaan vaikeaksi, koska on pimeää ja askeleitaan
joutuu varomaan. Toiseksi, pimeys aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Aloitteessa
kannetaan huolta siitä, että rikollisuus ja ilkivalta lisääntyvät, sillä on vaikea nähdä ja
tunnistaa öisiä liikkujia. Tästä syntyy turvattomuuden tunnetta.
Aloitteen tekijät korostavat, että katuvalaistuksen tarkoitus on tehdä ihmisten elämä
helpommaksi. Kunnan päätös sammuttaa katuvalot ja jättää asukkaat pimeyteen sotii
tätä periaatetta vastaan.
Aloitteentekijät esittävät, että kesällä ja syksyllä valot palaisivat aamunkoittoon asti
(05.00- 05.30) ja talvella 06.30 tai 07.00 saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.
Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä
kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 27.11.2018, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
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Puumalan kunnalla on vajaat viisisataa katuvalaisinta. Niiden vuotuinen
sähkönkulutus on noin 200 000 kWh ja kustannus kunnalle noin 23 000 euroa. Summa
sisältää sähkön ostohinnan, siirtomaksun ja sähköveron, mutta ei arvonlisäveroa.
Nykyisin valot on sammutettu yöajaksi kirkonkylän alueella klo 23.00 ja Kotiniemen
alueella klo 22.00. Valot syttyvät keskusta-alueella aamuyöllä klo 3.30 ja muualla klo
4.30. Iltaisin valot syttyvät automaattisesti illan hämärtyessä ja aamuisin ne
sammuvat automaattisesti päivän valjettua.
Kunta-aloitteessa toivotaan valojen palamista läpi yön siten, että kesällä ne palaisivat
aamunkoittoon saakka ja talvella 6.30:een tai 7.00:ään saakka. Tällä hetkellä valot
sammuvat kesäaamuisin hämäräkytkimen säätäminä jo selvästi aiemmin ja talvella ne
palavat selvästi pitempään kuin seitsemään. Kuntalaisaloitteessa ehdotetut aamuajat
olisivat siis huononnuksia nykyiseen käytäntöön.
Elokuun Kemmakoissa valoja on poltettu läpi yön juhlijoiden turvallisuuden takia.
Nykyiseen sammuttelukäytäntöön muuna aikana on päädytty vähäisen yöllisen
liikkumisen vuoksi sekä säästösyistä. Lamppujen käyttöikä myös vähenisi, mikäli niitä
poltettaisiin läpi yön.
Valoisa aika kaduilla lisääntyisi 4,5–5,5 tuntia mikäli valoja poltettaisiin läpi yön.
Kustannus kunnalle olisi tästä noin 10 000 euroa.
Katuvalojen polttaminen läpi yön ei ratkaise kokonaan ehdotuksessa esille tuotua
liikkujien tunnistamattomuusongelmaa, koska usein kiinteistön omia pihavaloja ei
pidetä päällä yöaikaan. Kunnalle on tullut myös ihmettelyjä valojen ”turhasta”
polttamisesta yöaikaan. Joku on kokenut katuvalaistuksen myös häiritsevän
nukahtamistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Päätösehdotus esitetään kokouksessa.
Tekninen lautakunta ei kannata katuvalojen polttamista läpi yön, vaan ehdottaa
kunnanhallitukselle, että nykykäytäntöä jatketaan esittelytekstin perustelujen
mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§ 59
Teknisen toimialan laskutusperusteet 1.1.2019 alkaen
PuuDno-2018-194
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Teknisen toimialan laskutusperusteita on tarkistettu viimeksi vuonna 2011. Vuonna
2019 voimaan astuvan yksityistielain vuoksi tielautakunnan veloitusperusteet
poistuvat.
TOIMENPIDE
Veloitukset ranta-asemakaavoissa

1.1.2019 sis. alv €
1400

Yleiskaavan muutos maanomistajan hakemuksesta

900

Yleiskaavan muutos, kielteinen päätös
Laskutettava tuntityö:

450

Maankäyttöteknikko

55

10,64

Varastotoimi

40

7,74

Ruokapalvelu- ja tilahuolto

40
0,75

7,74
0,14

35

6,78

50

9,68

Kunnan autot omassa käytössä €/km
Halon hinta €/pino-m³
kokonainen
pilkottu
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan laskutusperusteet 1.1.2019
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspalvelut, maankäyttöteknikko, ruokapalvelupäällikkö, työnjohtaja
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§ 60
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti 1/2018
PuuDno-2018-11
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen
valvonnan ohjeet.
Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee
raportoida ao. lautakuntaa. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa
koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2018
valvontasuunnitelman hyväksyi tekninen lautakunta kokouksessaan 16.3.2018.
Vuoden 2018 teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma käsittää
jätelaskutusta, hankintapäätöksiä sekä ruoka- ja siivouspalvelujen sijaisuuksia.
Raportit on salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:
n 15. momentin nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi
säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon
antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman
painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille).

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin
vuodelta 2018 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 61
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 24 Rakennusluvat 1.11.2018, 02.11.2018
§ 25 Rakennusluvat 19.11.2018, 19.11.2018
Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Jouluvalojen hankinta, 06.11.2018
§ 7 Torialueen valaistuksen uusinta, 06.11.2018
§ 8 Sataman leikkikentän välineiden peruskunnostus, 06.11.2018
Ympäristösihteeri
Yleinen päätös:
§ 8 Maisematyölupapäätös Arpola 4:217, 25.10.2018
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltajapäätöksiin kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 62
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
1. Eurofins Nablabs Oy: Puumalan Vesisosuuskunnan jätevedenpuhdistamon 0
analyysi- ja kuormitustulokset 15.10.2018
2. ELY-keskus: Poikkeaminen luonnonsuojelulain 39 §:n mukaisesta rauhoitettujen
eläinten häiritsemiskiellosta saimaannorpan osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§55, §56, §57, §58, §60, §61, §62
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§59
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 Puumala 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 Puumalan kunnan tekninen
lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

