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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta
TEKNLTK 14.05.2020 § 10
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että
kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän
kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna.
Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetty sähköpostilla
10.5.2020.
Vallitsevan koronatilanteen takia kokous järjestetään etänä niin, että
rajoitettu määrä osallistujista on mahdolista puheenjohtajan ja
esittelijän lisäksi olla läsnä kunnantalolla.
Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Usko Nieminen ja Tuula Ojanen
sekä varalle Pekka Pirttijärvi.
Pöytäkirja tarkastetaan korona-mallin mukaan siten, että tarkastajat
tarkastavat pöytäkirjan etänä ja allekirjoitukset tehdään, kun
seuraavan kerran kokoonnutaan kokoukseen.
Pöytäkirja tarkastetaan 15.5.2020 ja se pidetään nähtävillä
18.5.2020.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tietoimikunnan nimeäminen
TEKNLTK 14.05.2020 § 11
Tielautakunnat lakkautettiin uuden yksityistielain myötä vuoden 2019
lopussa. Yksityistieasioiden viranomaistehtävät siirtyivät pääosin
maanmittauslaitokselle ja kuntien vastuulle jäi yksityistieavustusten
jakaminen, jonka toimielimenä tielautakunta toimi.
Yksityistieavustusten periaatteet sekä yksityisteiden taloudellinen
sekä toiminnallinen tila oli tielautakunnan valvonnassa. Uuden lain ja
sitä myötä kunnan hallintosäännön myötä ne siirtyivät tekniselle lautakunnalle.
Yksityistieavustusten periaatteet ja avustusten hakeminen on uudistuksen tarpeessa, jota varten on syytä perustaa oma toimikunta.
Hallintosäännön §30 mukaan lautakunta voi siirtää toimivaltaansa
toimikunnalle, jonka puheenjohtajana kyseisen lautakunnan jäsen
toimii. Toimikuntaan voidaan valita jäseniä myös lautakunnan
ulkopuolelta.Toimikunnan toimikausi on samanpituinen kuin
teknisen lautakunnan.
Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta nimittää tietoimikunnan, jonka alaisuuteen kuuluvat kaikki kunnan vastuulle jääneet yksityistieasiat. Toimikuntaan
nimitetään kolme teknisen lautakunnan jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Tietoimikunnan sihteerinä toimii yhdyskuntatekniikan
päällikkö.
Lautakunnan käsittely
Lautakunta valitsi keskustelun kautta jäsenikseen Pentti Havangan,
Irja Kärkelän ja Jyrki Jokisen. Puheenjohtajaksi Havangan
ehdottamana valittiin Jyrki Jokinen. Päätökset tehtiin yksimielisesti.
Päätös

Tietoimikunnan kokoonpano on
Jyrki Jokinen, puheenjohtaja
Irja Kärkelä, jäsen
Pentti Havanka, jäsen
Toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdyskuntatekniikan
päällikkö Stefan Hirvelä.
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Kadun nimeäminen ja kadunpitopäätös
TEKNLTK 14.05.2020 § 12
Ruhalan Sammalistoon on kaavan vahvistumisen myötä syntynyt
uusia rakennuspaikkoja. Alueella on vaikuttanut entuudestaan
Ruhalan asemakaava, joka on vahvistettu 1991.
Kaduilta puuttuu kadunpitopäätökset sekä uusien
rakennuspaikkojen myötä kadut on syytä nimetä.
Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava
kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja niiden tyydyttävän
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen, joten
niiden osalta tulee tehdä kadunpitopäätös.
1. Lastenkodinkuja
2. Sammalistontie
Tekn. joht. ehdotus
a) tekninen lautakunta päättää tehdä kadunpitopäätöksen edellä
mainituista kaduista ja katuosuuksista ja
b) ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja
puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja
katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai
haltijoille siten kuin kuntalain 139§:ssä (esityslistalla ollut vanhan
kuntalain pykälä muutettu voimassa olevan lain
mukaiseksi/siht.lisäys) säädetään.
c) nimeää kadut karttaliitteen mukaan Lastenkodinkujaksi sekä
Sammalistontieksi.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Sointulantien kevyen liikenteen väylä
19/08.00/2019
TEKNLTK 01.10.2019 § 30
Ruoveden kunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa on 180.000 euron varaus Sointulantien kevyenliikenteen väylän rakentamista varten.
Kohteen suunnittelija on Finnish Consulting Group Suunnittelu ja
Tekniikka.
Sointulantien urakkatarjouskyselyt toimitettiin viidelle urakoitsijalle.
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka ja tarjouksen valintaperuste
halvin hinta.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Hinnat ylittivät investointivarauksen yli 20%.
Tarjoukset ovat esillä kokouksessa.
Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää olla valitsematta urakoitsijaa tarjoushinnan ylittäessä investointiohjelman määrärahavarauksen ja koska
kahden saadun tarjouksen perusteella hinnan oikeellisuuden arvionti
on mahdoton.
Lautakunta esittää hankkeen uudelleen vuoden 2020 investointiohjelmaan.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

TEKNLTK 11.02.2020 § 7
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 investointiohjelman
11.12.2019 pitämässä kokouksessa, mikä pitää sisällään Sointulantien kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuodelle 2020.
Hankkeen uudelleen kilpailutuksen myötä, myös katusuunnitelmat
pidetään uudelleen nähtävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen §43
mukaisesti.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Katusuunnitelmat liitteenä.
Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Sointulantien katusuunnitelmat
julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

TEKNLTK 14.05.2020 § 13
Sointulantien suunitelmiin annettiin kaksi muistutusta. Muistukset
siälsivät huomioita liikennemerkeistä ja suojatien paikasta. Nämä
asiat huomioidaan rakentamisvaiheessa.
Urakka on kilpailutettu julkisena hankintana. Hankintailmoitus on
julkaistu Hilma-palvelussa 22.4.2020.
Ilmoituksesta löytyy myös linkit asiakirjoihin
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/34792/notice
/44602/overview
Tarjousaika päättyy keskiviikkona 13.5.2020 klo 12.00. Tarjoukset
avataan 13.5.2020 ja käsitellään tässä kokouksessa.
Tarjousten avaustilaisuus pidetään kunnatalolla.
Tekn. joht. ehdotus

Lautakunta toteaa tarjouskilpailun tuloksen ja tekee
rakentamispäätöksen.

Tarjousten käsittely kokouksessa
Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Tarjoukset ja
tarjousten avauspöytäkirja olivat nähtävillä kokouksessa.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Tarjouksen valintaperuste on halvin hinta. Halvimman hinnan,
203.500 euroa antoi Maanrakennusliike Manninen Oy. Tarjous on
käsittelykelpoinen.
Talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa hankkeelle on
varattu 180.000 euron määräraha. Urakkahinnan lisäksi kuluja
muodostuu ilmoituksista, suunnittelusta ja ennakoimattomista
muutostyötarpeista, arviolta 16.500 euroa. Koska määräraha ei riitä
hankkeen totutukseen, tulee investointimäärärahoihin esittää 40.000
euron lisämääräraha.
Hallintosäännön hankintaohjeen mukaan lautakunta tekee
hankintapäätöksen kansallisen hankintarajan (150.000e) ylittävän,
enintään 300.000 euron suuruisita hankinnoista, mikäli hankinta on
suoritettavissa määrärahan puitteissa.

Tekn. joht. kokouksessa antama ehdotus
Tekninen lautakunta
1) hyväksyy tarjoukset käsittelykelpoisiksi
2) valitsee urakoitsijaksi Maanrakennusliike Manninen Oy:n
valintaperusteena halvin hinta
3) esittää hankkeelle 40.000 euron määrärahalisäystä vuoden 2020
investointiohjelmaan
4) pyytää kunnahallitusta käsittelemään kohteen
rakentamispäätöksen
Ptk tark. nimikirjaimet
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5) valtuuttaa teknisen osaston laatimaan hankinnan
urakkasopimukset, kun lisämääräraha on hyväksytty
investointiohjelmaan ja rakentamispäätös on tehty
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Haapasaareen Kiinteistö Oy:n anomus vuoden 2020 maanvuokrasta vapauttamisesta
TEKNLTK 14.05.2020 § 14
Ruoveden kunnan ja Ruoveden Haapaaren Kiinteistö Oy:n välillä on
maanvuokrasopimus, jossa vuokran suuruus vuonna 2020 on
20.170 euroa.
Vuokra on kirjaantunut teknisen lautakunnan alaisen
kayttötaloustoiminnan kustannuskohtaan yleiset alueet.
Vallitsevan tilanteen vuoksi Kiinteistö Oy:n hallitus anoo kunnalta
vuokravapautusta vuoden 2020 vuokran osalta.
Liitteenä ote Ruoveden Haapasaaren hallituksen pöytäkirjasta.
Yhdyskuntatekniikan päällikön ehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy vuokravapautuksen vuodelle 2020 ja
esittää kunnanhallitukselle vastaavan muutoksen, 20.170 euroa
vuoden 2020 teknisen osaston talousarvioon.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Mervi Härkönen ja Harri Apell olivat osallisuusjääveinä poissa
käitttelyn klo 17.30 - 17.36.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Periaatteet vuokranperinnästä
TEKNLTK 14.05.2020 § 15
Ulkoisten tilavuokrien saatavat ovat kasvaneet viimeisen vuode
aikana.
Tilanteen selkiyttämiseksi perintätoimien osalta, lautakunnan on
syytä päättää laskutukseen liittyvät toimenpiteet.
Kun lasku on toimitettu ja laskun maksuun tulee viivettä, esitetaän
perinnälle seuraavat aika-askeleet:
1. Lasku
2. Muistutus
3. Maksuvaatimus no1
4. Maksuvaatimus no2
5. Ilmoitus oikeudellisen
perinnän harkinnasta
6. Haastehakemus
7. Käräjäoikeuden tuomio
8. Ulosotto

0 pv
14 pv
28 pv
46 pv
60 pv
90 pv

Ennen haastehakemusta pyritään kuitenkin neuvotteluteitse
löytämään vuokralaiselle muunlainen ratkaisu oikeusteitse
tapahtuvalle perinnälle.
Tekn. joht. ehdotus

Lautakunta hyväksyy perintään liittyvät aikarajat.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ptk tark. nimikirjaimet
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Pusunrinne B huoneistovuokrien korotukset
TEKNLTK 14.05.2020 § 16
Pusunrinteen B-talo on siirtynyt takaisin kunnan vuokra-asunnoksi
1.6.2018, kun Kiinteistö Oy Pusunrinne C sulautui Ruoveden
Asunnot Oy:öön ja Kiinteistö Oy Pusunrinne B:n välivuokrasopimus
irtisanottiin. B-talon vuokria ei ole korotettu 1.6.2018 jälkeen.
Ruoveden Asunnot Oy on päättänyt 1,2% vuokrankorotuksista
12.11.2019. Vuokrakorotukset astuivat voimaan 1.5.2020 alkaen.
On perusteltua nostaa Pusunrinne B-talon vuokria samalle tasolle
Pusunrinne D-talon kanssa.
Pusunrinne B-talon vuokra on tällä hetkellä 7 €/m2. 1,2 %:n
korotuksen jälkeen vuokra on 7,08 €/m2. Vuokrankorotus perustuu
hoitokulujen nousuun ja tulevien korjausten varautumiseen.
Teknisen johtajan ehdotus
Lautakunta hyväksyy Pusunrinteen B-talon 1,2%:n
vuokrankorotuksen. Vuokrankorotus astuu voimaan 1.8.2020
alkaen.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaukolämmön liittymäsopimus Visuveden koululle
TEKNLTK 14.05.2020 § 17
Ruoveden kunnan talousarvioon siältyvässä
investointisuunitelmassa on 30.000 euron määrärahavaraus
Visuveden koulun lämmitysjärjestelmälle.
Nykyinen lämmitys tapahtuu öljyllä. Nykyinen kattila ja
lämmönsiirtmet ovat ikänsä puolesta olleet elinkaarensa päässä jo
pidemmän aikaa.
Visu Lämpö Oy on antanut liittymätarjouksen kaukolämpöön
liittymisestä. Visu Lämpö Oy:llä on lämpökattilat Visuveden
teollisuusalueellla. Lämpö varmistetaan toisella varakattilalla ja
kolmanta varalla on öljykattila.
Visu Lämpö Oy tarjoaa ympäristöystävällistä ja uusiutuvan energian
hakelämpöä Visuveden koululle liitteenä olevan sopimusehdotuksen
mukaisesti. Kotimaisen hake-energian käyttö tukee osaltaan myös
paikallista metsätaloutta ulkomaisen öljyn sijaan.
Tarjouksen mukaisesti liittymähinta on 30.000 euroa, käyttömaksu
5.160 euroa vuodessa ja kulutusmaksu 65 euroa/MWh. 200 MWH
lämmönkulutuksella lämmön vuosikulutus olisi 18.160 euroa.
Tarjous sisältää lämpölinjat ja siirrinpaketit käyttökuntoon
asennettuna 1.9.2020 mennessä.
Tekn. joht. ehdotus

Lautakunta hyväksyy tarjouksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Jouni Neste oli poissa osallisuusjäävinä käsittelyn ajan klo 17.52 18.00
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Yhtenäiskoulun Oivansalin pesutilat, investointimäärärahan lisätarve
TEKNLTK 14.05.2020 § 18
Vuoden 2020 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa on
30.000 euron varaus Oivensalin puku- ja pesuhuoniden korjaustöille.
Suunnittelun edetessä hankkeen laajuudeen mitta on selvinnyt
tarkemmin ja investointiohjelmaan tehty varaus ei tule riitämään.
Hankkeesta on laadittu suunitelmat ja kustannusarvio. Hankkeen
kustannukset ovat arviolta yhteensä 77.000 euro.
Kustannuksia ovat nostaneet yleisesti ottaen laajemmat
korjaustarpeet ja kaluste- ja varustetason nosto.
Yksityiskohtainen kustannusarvio erillisessä liitteesä.
Hanke on tarkoitus toteuttaa heinä-lokakuussa, joten laskennan
takia tulee päättää joko määrärahan lisäämisestä tai hankkeen
siirtämisestä vuodelle 2021.
Tekn. johtajan ehdotus Hanke siirretään vuoden 2021 investointeihin 77.000 euron
varauksella.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Hulevesiviemäri kiinteistölle 702-418-1-702 (ABC asema), investointimääräraha
TEKNLTK 14.05.2020 § 19
Pirkanmaan Osuuskauppa on toteuttamassa nykyiselle Kukkapaikan
ABC asemalle uutta polttoaineenjakelujärjestelmää. Hanke on ollut
vireillä jo vuosia.
Kysessä on maanpäälle rakennettava säiliö. Vastaavia ei suomeen
ole aiemmin toteutettu.
Koska alue sijoittuu pohjavesialueelle, tulee aseman alueelle
rakentaa hulevesijärjestelmä, jolla johdetaan hulevedet pois
pohjavesialueelta.
Kiinteistön haltija/omistaja vastaa kiinteistön hulevesien
ohjaamisesta kunnan omistamaan hulevesijärjestelmään.
Lyhimmillään reitti on 320 metriä. Kaivoineen, kaivuineen ja
tienalituksineen hankkeen kustannuarviolaskelma on 30.000 euroa.
Osuuskaupan hanke edellyttää myös sekä ympäristö-, että
rakennuslupaa. Osuuskauppa on arvioinut, että hankkeen toteutus
on loppuvuonna 2020. Tällöin myös hulevesiputki tulee olla valmiina.
Koska hankkeeseen ei ole osattu varautua investointiohjelman
laadintavaiheessa, tulee hanke esittää investointien lisäohjelmaan.
tekn.joht. ehdotus

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle 30.000
investointimäärärahan varaamista hulevesiputken rakentamista
varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
TEKNLTK 14.05.2020 § 20
Viranhaltijapääökset ovat nähtäillä seuraavassa kokouksessa,.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi
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Tiedoksiannot
TEKNLTK 14.05.2020 § 21
1) Kunnanhallituksen päätös investoinneista
KH 20.4.2020 §54 pöytäkirjanote on liitteenä.
2) Paloaseman kosteusvaurio
Palo-asemalla havaittiin kosteusongelma suihkutiloissa, josta
ilmoitettiin helmikuussa. Työ on vaatinut välittömiä toimenpiteitä,
joten kohteessa on aloitettu korjaustyöt. Pintarakenteiden korjautyöt
on kilpailutettu ja kohde on annettu Sekatyömies Jorma Keljon
tehtäväksi. Tarjoushinta oli n. 7000 euroa, joka ei edellytä vielä
investointia vaan tulee toteuttaa käyttätalousvaroista. Korjaustöiden
tässä aiheessa ei kuitenkaan ole tietoa, miten laajalti mahdollisesti
runkorakenteen ovat vaurioituneet, joten hanke saattaa tästä
kasvaa. Tällöin asia tuodaan investointiesityksen lautakuntaan.
3) Koulun sisäilmatutkimuksen tilanne
Alustava selvitys on valmistunut. Kiinteistöpäällikkö kertoi
selvityksen sisällön lyhysesti. Selvityksessa ei ole löytynyt oleellisesti
siäilmaa vaarantavaa tekijää tai kokonaisuutta, joka olisi
olosuhteiden osalta kriittistä. Seuraavaan kokoukseen laaditaan
tutkimuksessa esitettyjen töiden osalta suunnitelma.
4) Haapasaaren tilannekatsaus.
5) Koronatoimien vaikutukset teknisen lautakunnan alaiseen
toimintaan. Toiminta on jatkunut normaalina pl. etätyöt. Taloudelliset
vaikutukset koskevat KH päättämää ulkoisten vuokrien alennusta
koronakriisin ajalle.
6) Ely keskus on antanut kannanotto Visuveden läjitysalueesta.
Kannanotossa todetaan maaperämittauksen tuloksen pohjalt, että
kohteessa ei ole pilaantuneita maa-aineita ja että runsas
puurimataäyttö on siirrettävä sellaiseen paikkaan, joka voi tällaista
ottaa vastaan ja että muut täyttö voidaan hyödyntää
pohjavesialueen ulkopuolella.
Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Keskusteluasiat
TEKNLTK 14.05.2020 § 22
Yhteistoimintaneuvottelut
Kunnahallitus on käsitellyt kokouksessaan 21.2.2020 § 20
yhteistoimintaneuvottelun tulosta ja vuoden 2020 talousarvio-ohjetta.
Henkilöstön osalta päätös on tehty yhdeksän päivän lomautusten
osalta, vaihtoeshtoisesti sai oikeuden valita viis palkatonta päivää.
Tämä päätös on täytäntöönpantu.
Muita säästöjä, joista keskusteltiin ja jotka koskivat teknistä osastoa,
oli avustusten määrärahat, jotka käytännössä tarkoittavat
yksitystieavustuksia. Keskusteluissa tavoitteeksi annettiin 160.000
euron avustusmäärärahan supistaminen 50.000 eurolla.
Keskusteellaan kokouksessa avustusmäärärahan supistamisen
vaikutuksista.
Keskustelu

Lautakunta oli keskusteluissaan varsin yksimielinen, että supistuksia
ei tule tehdä. Keskustelussa tuotiin esille mm:
- Yksityistiet ovat avustusten myötä kaikkien kansalaisten
käytettävissä.
- Yksityisteiden varsilla asuu paljon mökkiläisiä.
- Yksityistiet ovat rakentaneet taloutensa sen varaan, että
avustuksia tulee esitetyn mukaisesti.

Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.

