Iitin kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

25.08.2020

Aika

25.08.2020 klo 17:00 - 19:21

Paikka

Sähköinen kokous Teams-yhteydellä

6/2020

133

Saapuvilla
Aalto Janne
Alestalo Riitta
Kokkonen Maria
Mikkola Jari
Palkinen Antti
Söderholm Merja
Viitala Leena

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, pöytäkirjan
tarkastaja
jäsen
jäsen
jäsen, pöytäkirjan tarkastaja
jäsen
jäsen

Poissa

Ahonen Esko
Sundberg Esa

jäsen
jäsen

Muut

Rönnholm Riku
Hoffren Harri
Barkman Irina

kunnanjohtaja
tekninen johtaja, esittelijä
hyvinvointikoordinaattori, kuts.
asiantuntijana, § 57, poistui klo
17.37
pöytäkirjanpitäjä

Karhu Marja
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asiat

57 - 64 §:t

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riitta
Alestalon ja Antti Palkisen sekä päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Allekirjoitukset
Janne Aalto
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kausalassa ___.___.2020.

Riitta Alestalo

________

Marja Karhu
pöytäkirjanpitäjä

Antti Palkinen

Iitin kunta

6/2020

Pöytäkirja

Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä
1.9.2020 alkaen yleisessä tietoverkossa www.iitti.fi
Pöytäkirjanpitäjä

________

Marja Karhu

134

Iitin kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

25.08.2020

Käsitellyt asiat
§
57
58
59
60
61
62
63
64

________

6/2020

Eerolan liikuntapuiston urakka, hankintapäätös
Talousarvion seurantaraportti aj. 1.1. - 30.6.2020, tekninen
lautakunta
Säyhteen luontopolun maanvuokrasopimus (alueenkäyttösopimus),
Iitin Matkailu ry
Sopimus Radansuun luontopolusta, Iitin Latu ry ja Kirkonkylän Radansuun kyläyhdistys ry
Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen,
tekninen lautakunta
Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta
Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon
Teknisen lautakunnan muut asiat

135

sivu
136
138
139
141
143
145
147
148

Iitin kunta

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta

§ 57

6/2020

136

25.08.2020

Eerolan liikuntapuiston urakka, hankintapäätös
447/12.04.00/2019
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 57
Kuluvan vuoden talousarvion investointiohjelmassa on varattu Eerolantien
liikuntapuiston menoihin 218.000 euroa ja tuloihin 87.000 euroa.
Avustuspäätös saatiin tuloarviota pienemmälle summalle, 50.000 eurolle.
Avustuspäätöksen mukaan avustuskohteen rakennustyöt on aloitettava
31.10.2020 mennessä. Tekninen lautakunta totesi kokouksessaan 15.6.2020,
että kunnan omarahoitusta on pienennettävä vastaavasti kuin saatu avustus
pieneni arvioituun tulorahoitukseen nähden ja päätti, että hankkeen
kokonaiskustannukset ovat 181.000 euroa ja tulot (avustus) 50.000 euroa.
Lisäksi lautakunta valtuutti teknisen johtajan suorittamaan kilpailutuksen
hankintaan sopivalla urakkamuodolla ja että kilpailutuksen jälkeen
hankintapäätös tehdään teknisessä lautakunnassa elokuussa.
Hankinta on kilpailutettu avoimella menettelyllä julkaisemalla
hankintailmoitus ja tarjouspyyntö Hilmassa sekä Cloudian
tarjouspalvelussa.
Hankinnan urakkamuotona käytettiin käänteistä kilpailutusta (ranskalainen
urakka), jossa tilaaja määrittää hankinnan arvon ja hankinnan
tavoitteet/laatukriteerit (laatupisteet). Tarjoaja/valittu urakoitsija vastaa
kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailutuksessa hankinnan arvoksi
ilmoitettiin 170.000 euroa, koska osa määrärahasta varataan mahdollisiin
lisätöihin ja tilaajan hankintoihin. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että
liikuntapuiston lähtökohtana on monipuolisen lähiliikunta-alueen
rakentaminen kaikenikäisille liikkujille, lapsista seniori-ikäisiin saakka.
Liikuntapuiston rakentaminen sisältää yleissuunnitelmaan pohjautuen
suunnittelun, kulkuväylät, kalusteet, valaisimet, leikki- ja liikuntavälineet,
turva-alustat ja kaikkien edellä mainittujen asennuksen, pohja- ja
pintarakennustyöt ja tarvittaessa sadevesiviemäröinnin. Urakkaan kuuluu
ympäröivän alueen nurmetus sekä kasvualustojen rakentaminen noin 15
suurelle puistopuulle tilaajan määrittelemiin paikkoihin. Tilaaja vastaa
puiden istuttamisesta ja puistossa olemassa olevien kalusteiden sekä
välineiden purkamisesta ja poisviennistä. Hankkeen tavoiteaikatauluksi
ilmoitettiin, että asennus on aloitettava viimeistään 20.10.2020 ja on oltava
valmis viimeistään 31.5.2021.
'
Tarjoukset pyydettiin 20.8.2020 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan
mennessä tarjouksen jättivät Lappset Group Oy, LeikkiSet Oy, Leikkiturva
Oy, Puuha Group Oy ja VRJ Etelä-Suomi Oy.
Raati, johon kuuluu tekninen johtaja, paikkatietoinsinööri, ma. puutarhuri ja
hyvinvointikoordinaattori sekä nuorison edustaja vertailee ja pisteyttää
tarjoukset palaverissaan 20.8. ja 24.8.2020.
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Tarjousvertailu pisteytyksineen sekä raadin esitys valittavasta tarjouksesta
jaetaan lautakunnalle ennen kokousta sähköpostitse.
Kokouksessa kuullaan kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa
hyvinvointikoordinaattori Irina Barkmania.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Tekninen johtaja totesi kokouksessa, että raati suoritti tarjousten
vertailun/pisteyksen, jossa eniten pisteitä sai Lappset Group Oy:n tarjous,
jonka raati päätti esittää yksimielisesti hyväksyttäväksi.
Tarjousvertailu/pisteytys jaettiin lautakunnalle sähköpostitse ennen
kokousta.
Tekninen johtaja esitti kokouksessa, että lautakunta hyväksyy Lappset
Group Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan 170.000 euroa (veroton) raadin
suorittaman pisteytyksen perusteella.
Sopimus syntyy hankintasopimuksen (urakkasopimuksen)
allekirjoittamisella.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Merkittiin, että kokouksessa kuultiin kutsuttuna asiantuntijana tässä asiassa
hyvinvointikoordinaattori Irina Barkmania, joka poistui kokouksesta klo
17.37.
Keskustelun kuluessa Jari Mikkola esitti Janne Aallon kannattamana, että
lautakunta hyväksyy esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen
sillä tarkennuksella ja lisäyksellä, että tarjousvertailu/pisteys jaettiin
lautakunnalle juuri ennen kokousta, joten lautakunta perustaa päätöksensä
pitkälti raadin esitykseen.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta
yksimielisesti hyväksyä Jari Mikkolan esittämän, kannatetun lisäyksen.
Lautakunta hyväksyi sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen yksimielisesti hyväksyä
Lappset Group Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan 170.000 euroa
(veroton) raadin suorittaman pisteytyksen perusteella esittelijän
kokouksessa tekemän päätösehdotuksen mukaisesti sillä tarkennuksella ja
lisäyksellä, että tarjousvertailu/pisteys jaettiin lautakunnalle juuri ennen
kokousta, joten lautakunta perustaa päätöksensä pitkälti raadin esitykseen.
Sopimus syntyy hankintasopimuksen (urakkasopimuksen) allekirjoittamisella.
________
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Talousarvion seurantaraportti aj. 1.1. - 30.6.2020, tekninen lautakunta
485/02.01.02/2020
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 58
Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarviota seurataan
ja siitä raportoidaan seuraavasti:
1. Raportointi valtuustolle
Talousarvion toteutumaraportti, jossa esitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen tehdään maalis-, kesä- ja syyskuun lopun tilanteen mukaisina. Raporttiin sisällytetään tietoa työllisyydestä, väestökehityksestä ja
muista vastaavista toimintaympäristöön liittyvistä tunnusluvuista. Kesäkuun
raportista tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportin.
2. Raportointi muulle toimielimelle
Kunnanhallitukselle raportoidaan edellä mainittujen valtuustolle valmisteltavien raporttien lisäksi kuukausittain tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma tasoisesti koko kunnan talousarvion toteutumisesta sekä kassavaroista ja
sijoituksista. Muulle toimielimelle raportoidaan toimielimen
kokousrytmistä riippuen joko kuukausittain tai neljännesvuosittain
käyttösuunnitelman ja investointiosan toteutuminen.
Teknisen lautakunnan talousarvion seurantaraportti 1.1. - 30.6.2020 jaetaan
lautakunnalle esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion seurantaraportin tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________
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Säyhteen luontopolun maanvuokrasopimus (alueenkäyttösopimus), Iitin Matkailu ry
128/10.00.02/2017
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 59
Kunnanhallitus on kokouksessaan 04.03.2019 § 48 hyväksynyt Iitin
Matkailu ry:n kanssa tehtäväksi yhteistyösopimuksen, joka koskee Säyhteen
luontopolkuverkostoa, jonka pituus on noin 3 - 4 km.
Kunnanhallituksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi kunnanjohtaja sekä
hallinto- ja talousjohtaja ovat 12.8.2020 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen kunnan puolelta.
Yhteistyösopimuksessa ja samoin kunnanhallituksen päätöksessä on yhtenä
ehtona, että niiltä osin, kuin luontopolkuun liittyvät rakenteet, rakennelmat
ja parkkipaikat vaativat maapohjan käyttöä, solmitaan kunnanhallituksen
päätöksen reunaehdot täyttävät maanvuokrasopimukset vastikkeetta. Kun
maanvuokrasopimus on vastikkeeton, siihen ei sinällään sovelleta
maanvuokralakia.
Yhteistyösopimus on voimassa 10 vuotta ja se jatkuu kolmivuotiskausittain,
ellei jompi kumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta päättymään ennen
sopimuskauden päättymistä. Yhteistyösopimuksessa on lisäksi
voimaantulosäännöksenä, että sopimuksen voimaan astuminen edellyttää
Riippusilta-hankkeen rahoituksen läpimenoa, alueen maanomistajien
suostumusta hankkeen toteutukseen sekä viranomaislupien läpimenoa.
Maanvuokrasopimukset ym. vastaavat sopimukset kuuluvat kunnan
hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan toimivaltaan.
Maanvuokrasopimukseen liittyviä asioita selvitetään vielä ennen kokousta.
Esityslistan oheismateriaalina jaetaan kunnanhallituksen päätös 4.3.2019 §
48 ja allekirjoitettu yhteistyösopimus.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Tekninen johtaja totesi kokouksessa, että allekirjoitetun
yhteistyösopimuksen mukaan luontopolun lopullinen sijainti
varmistuu hankkeen hyväksymisen jälkeen toteutetulla luontoselvityksellä.
Luontoselvitystä ei ole vielä toimitettu. Yhteistyösopimuksen voimaan
astuminen edellyttää Riippusilta-hankkeen rahoituksen läpimenoa sekä
viranomaislupien läpimenoa. Rahoituspäätöstä ei ole toimitettu eivätkä
viranomaisluvat ole saaneet lainvoimaa. Viranomaislupia ovat AVI:n
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myöntämä vesilain mukainen lupa riippusillalle ja kunnanhallituksen
epäämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen poikkeamislupa. Lisäksi
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muut luvat ovat hakematta;
riippusillan rakennuslupaa ei voida käsitellä, koska poikkeamislupa oli
kielteinen.
Tekninen johtaja esitti kokouksessa, että asia jätetään pöydälle, koska tässä
vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista laatia maanvuokra- tai
alueenkäyttösopimusta, koska moni asia on vielä kesken eikä sopimuksesta
voida näin ollen vielä tässä vaiheessa laatia yksiselitteistä.
Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän
ehdotuksen mukaisesti jättää asian pöydälle.
________

________
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Sopimus Radansuun luontopolusta, Iitin Latu ry ja Kirkonkylän - Radansuun kyläyhdistys ry
128/10.00.02/2017
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 60
Iitin Latu ry on toimittanut kuntaan hyväksyttäväksi sopimuksen, jolla kunta
suostuu Radansuun luontopolun (ulkoilureitin) perustamiseen Iitin kunnan
omistamalle maalle, tila Pohjanmäki 142-414-1-855. Ulkoilureitti kulkee
myös muiden maanomistajien mailla.
Sopimuksen mukaan ulkoilureitin pitäjänä toimii Kirkonkylä - Radansuun
kyläyhdistys ry ja Iitin Latu ry. Ulkoilureitin pituus on noin 7,5 km ja
käyttöleveys 1,0 metriä. Sijoitettavana rakenteena on ilmoitettu Iitin Latu
ry:n varasto.
Sopimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina.
Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää sopimuksesta.
Sopimukseen liittyviä asioita selvitetään vielä ennen kokousta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Tekninen johtaja esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta hyväksyy Iitin
kunnan puolesta esitetyn sopimuksen siten, että
- sopimukseen lisätään Iitin kunnan omistaman kiinteistön nimi ja
kiinteistötunnus, jota sopimus koskee
- sopimukseen lisätään karttaliite, jossa näkyy em. Iitin kunnan omistama
kiinteistö
- sopimus on vastikkeeton, kumpikaan sopimuspuoli ei maksa toiselleen
korvausta
- sopimus tehdään määräaikaisena 15 vuodeksi ja se voidaan purkaa
välittömästi, mikäli jompi kumpi sopimuspuoli syyllistyy sopimuksen
olennaiseen rikkomiseen
- sopimus jatkuu 15 vuoden määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa
olevana 6 kk:n irtisanomisajalla.
- sopimukseen selvennetään, että sopimuksessa mainittu Iitin Ladun varasto
tarkoittaa varastoituja irtopuita/puutavarapinoja, jotka poistuvat käytön
mukaan.
Perustelut: Luontopolku kulkee pääosin jo olemassa olevalla reitillä ja
sopimus helpottaa kunnan ylläpitovastuita.

Päätös
________

Tekninen lautakunta:
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Keskustelun kuluessa Jari Mikkola esitti Riitta Alestalon ja Maria
Kokkosen kannattamana, että esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus
hyväksytään lisäyksellä, että tekninen lautakunta edellyttää lisäksi, että
ulkoilureitin pitäjällä on kaikkien muidenkin niiden maanomistajien
kanssa, joiden mailla ko. luontopolku sijaitsee, kirjallinen sopimus ko.
luontopolun (ulkoilureitin) perustamisesta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta
yksimielisesti hyväksyä Jari Mikkolan esittämän, kannatetun lisäyksen.
Lautakunta hyväksyi sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti päättäneen hyväksyä
esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että
tekninen lautakunta edellyttää lisäksi, että ulkoilureitin pitäjällä on kaikkien
muidenkin niiden maanomistajien kanssa, joiden mailla ko. luontopolku
sijaitsee, kirjallinen sopimus ko. luontopolun (ulkoilureitin) perustamisesta.
________

________
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Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 61
Kuntalain 51 §:n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai
johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan
käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen
viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan
viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.
Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi
lautakunnan esittelijä. Päätös asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.2.2005 päättänyt, että kaikki
viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä
virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt
lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä
työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan
tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan
lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän
kuluessa päätöksen tekemisestä.
Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset:
Paikkatietoinsinööri:
16.07.2020 § 13 Uuden tien nimeäminen, Ampumaradantie ja 2
osoitteenmuutosta
Tekninen johtaja:
18.06.2020 § 17 Iitin kirkonkylän Kuoppaniemen venesatamaan
toimitettavat kiviainekset ja multa
27.05.2020 § 18 Tontin myyntipäätös, Sorronniemen asemakaavan
K38t8, 142-405-1-92
31.07.2020 § 19 Käyttölupa, tilapäisten mainosten asettaminen,
Markkinaperinteen Tuki TMK Tori- ja markkinakaupan
palvelukeskus Oy
10.08.2020 § 20 Asfalttipaikkauksia v. 2020, Aallontie ja Viritie
18.08.2020 § 21 Pienteollisuustalon (Hallitie 12) nosto-ovi asennettuna
________
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-Huom. puuttuvat pykälänumerot ovat päätöksiä, joita ei tarvitse
lautakunnalle ilmoittaa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi
sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus,
ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

________
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Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 62
Alla olevaan luetteloon on kirjattu olennaisimmiksi arvioituja valmistelussa
olevia asioita:
- Veteraanitien kevyenliikenteen väylä urakka aikataulussaan, asfaltointi
elokuussa, täysin valmis 15.9.2020.
-Pikku-Vieterin päiväkotiurakka valmistui, ja rakennus on käytössä.
Taloudellinen loppuselvityskokous pidetty, lisätöitä oli maltillisesti,
urakkasumma kasvoi vain n. 3500 euroa.
- VT 12 Uusikylä – Tillola suunnittelu jatkuu, seuraava hankeryhmän
kokous on 25.8.2020.
- Vuolenkosken septi toiminnassa, kanavan aukeamisen aikoina ollut
tiivistevuoto on korjattu.
- Kirkonkylän satamaurakat valmistuneet.
- Toimiston henkilöstö on edelleen osin etätöissä ja etäkokouksia suositaan.
- Makasiinin kattoremontti on sovittu tehtäväksi syksyllä (ei haittaa
kahvilatoimintaa).
- Puisto-osasto kunnostellut myös laitureita, KK:n satamaa jne.
- MAL -sopimusneuvottelut valtion kanssa vireillä.
- Seudullinen puitesopimuskilpailutus Päijät-Hämeen kuntien yhteistyönä
käynnistymässä.
- PHHYKYn kanssa tehtävä lisävuokrasopimus lähes valmiiksi neuvoteltu.
Suunnittelu syksyllä 2020, urakka talvella, valmis kesäkuu 2021,
hammashoitola haluaa muuttaa heinäkuussa 2021.
- Kesän maalausurakat valmistuneet.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi lautakunta

________
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keskusteli kokouksessa satama- ja laituriratkaisujen kehittämishankkeesta
Jokuen laiturin osalta ja vesiväylien merkeistä.
________

________
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Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 63
Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat:
1. Kaakkois-Suomen ELY:n päätös 25.5.2020, paikallinen nopeusrajoitus,
Mt 363 Kymentaantie, kylän kohta, rajoituksen pituus 0,2 km, rajoitus 50
km/h
2. Kunnanvaltuuston päätös 9.6.2020, talouden sopeutusohjelma
3. Kunnanvaltuuston päätös 9.6.2020, Pyhäjärven-Leininselän-Urajärven
rantayleiskaavan muutos Lyöttilän Myllyniemen alueella, kaavamuutoksen
hyväksyminen
4. Kouvolan ympäristöterveystarkastajan päätös 24.6.2020, päätös
tilapäisestä leirintäalueesta / SF-Caravan Kaakkois-Häme ry (KymiRingin
alueen MXGP Caravan)
5. Kunnanhallituksen päätökset 15.6.2020:
- poikkeamislupa, Iitin kunta, YS-alueen käyttäminen vakituiseen
asumiseen, Pohjanmäentie 21
- suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa, hevostalli, Kurvinkuja
Kausala
- suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa, loma-asunnon muutos
omakotitaloksi ja huonekorkeus Ratatiellä Mankalassa
- poikkeamislupa, rakennusalan ja -paikan rajojen ylittäminen sekä
huonekorkeus Ravitiellä Kausalassa
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Ehdotus

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

________
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Teknisen lautakunnan muut asiat
Tekninen lautakunta 25.08.2020 § 64
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037.
Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat.
Päätös

Tekninen lautakunta:
Muissa asioissa käsiteltiin
- Janne Aallon esille ottamana ympäristöpalvelujen järjestämisen sopimusneuvottelujen tilannetta. Todettiin, että asia pitää mahdollisimman pian
hoitaa kuntoon.
- Jari Mikkolan esille ottamana, että Kupparinojalta Radansuuhun päin
lähdettäessä on muutama todella paha kari, jotka on syytä merkitä.
- Maria Kokkosen esille ottamana Ekoidea ry:n esittämä kukkasipuleiden
istuttaminen. Todettiin, että ma. puutarhuri on sähköpostitse sopinut asiasta
Ekoidea ry:n kanssa.
- Maria Kokkosen esille ottamana kiinteistösalkutuksen tilannetta.
Lautakunta päätti tiedustella kohteliaimmin, mihin toimenpiteisiin
kunnanhallitus on päättänyt ryhtyä kunnan kiinteistöjen salkutuksen
suhteen. Tekninen lautakunta käsitteli ja hyväksyi kiinteistömestari Petri
Miettisen kiireellisenä laatiman kunnan kiineistöjen salkutuksen
8.10.2018/97§. Asia siirtyi kunnanhallitukseen 5.11.2018/273§, jossa se
jätettiin pöydälle. Pöydällä asia on siis ollut pian 22 kuukautta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamisohjelman 9.6.2020/18§,
jossa kiinteistösalkutus on mukana. Kunnanhallitus päätti 15.6.2020/129§
panna valtuuston päätökset täytäntöön.
- Merja Söderholmin esille ottamana Heikintien liikennenopeusten
rajoittamistarvetta ja rajoittamiseen liittyviä vaihtoehtoja (merkit, hidasteet,
pihakatu), koska tiellä ajetaan liian kovaa ja alueella on mm.
hoito-/palvelutaloja. Todettiin, että asiaa selvitetään.
- Janne Aallon esille ottamana kokousaikatauluja, joista todettiin, että
sovittuja kokousaikoja joudutaan tilanteen mukaan tarvittaessa
muuttamaan.
Seuraava kokous päätettiin pitää 6.10.2020 edelleen sähköisenä
Teams-yhteydellä tämän hetkinen korona-tilanne huomioon ottaen.
Kokouksen pitämistapa arvioidaan seuraavassa kokouksessa taas uudelleen.
Mikäli kokousajankohtaa joudutaan muuttamaan, siitä tulee ilmoittaa
mahdollisimman ajoissa.
________

________
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MUUTOKSENHAKU; TELA
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 2. mukaan valittaa tai ei
saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: §:t 58, 59, 61 - 64.
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla
Pykälät: §:t 57.
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain
134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla):
Pykälät: §:t 60.
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: §:t 60.
Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, 47401 Kausala, käyntiosoite:
vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 133, 135 §:n mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa
"oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot:
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät: 57.

________

