JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2022

1

Tekninen lautakunta
Aika

28.04.2022 klo 16:15 - 17:45

Paikka

Käräjäsali

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

Sivu

§ 38

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

§ 39

Pöytäkirjan tarkastus

4

§ 40

Esityslistan hyväksyminen

5

§ 41

Kunnan valvontaviranomaisen toiminnasta tullut ilmoitus

6

§ 42

Kiinteistöstrategia

7

§ 43

Yksityistieavustukset 2022

8

§ 44

Teknisen ja ympäristöosaston talouden totetuminen 1.1.31.3.2022

9

§ 45

Ilmoitusasiat

10

§ 46

Muut asiat

11

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

5/2022

Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Suuronen Ilari
Liukkonen Jarmo
Kaistinen Saku
Leskinen Markku
Tommola Ulla
Lehtonen Matias
Lahtela Kari

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Maukonen Pauliina

kunnanhallituksen
teams-yhteys
puheenjohtaja
vanhus- ja
teams-yhteys
vaimmaisneuvoston edustaja
esittelijä
teams-yhteys
teams-yhteys

Kaistinen Jenni
Juha-Matti Näykki
Marika Masalin-Weijo
Arttu Mönkölä
Ari Lindgren
Kirsi Saarela
Poissa

Salonen Maija
Lehtonen Vuokko

Lisätiedot

teams-yhteys

pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Ilari Suuronen
puheenjohtaja

Kirsi Saarela
pöytäkirjanpitäjä

Saku Kaistinen
pöytäkirjantarkastaja

Markku Leskinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Teknisellä toimistolla ja kunnan verkkosivuilla 3.5.2022
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 38

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen
jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan
asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastus
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 39

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä
keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Saku Kaistinen ja Markku Leskinen.
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Esityslistan hyväksyminen
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 40

Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain
perustellusta syystä.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnan valvontaviranomaisen toiminnasta tullut ilmoitus
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 41
224/11.01.00/2021
Asian valmistelija(t): ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Keski-Suomen ELY-keskukselle on saapunut 22.3.2022 ilmoitus, jonka
mukaan kunta olisi lyönyt laimin Tarpaper Finland Oy:n Leivonmäentiellä
sijaitsevan laitoksen ympäristöluvan valvontaa.
ELY-keskus pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaista toimittamaan
9.5.2022 mennessä selvityksensä asiakirjoissa esitetyistä kohdista, joiden
osalta laiminlyöntiä valvonnassa väitetään tapahtuneen.
Esittelijä

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo

Päätösehdotus

Ehdotus selvitykseksi annetaan kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa liitteessä olevan selvityksen Keski-Suomen
ELY-keskukselle.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
1 Vastaus ELY-keskukselle viite- kohdassa mainittuun
selvityspyyntöön
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Kiinteistöstrategia
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 42
140/10.03.02.00/2022
Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Juha-Matti Näykki puh. 0400 646 848

Joutsan kunnan kuntastrategiassa tekninen ja ympäristöosaston yksi
tavoite on tarkoituksen mukainen kiinteistökanta. Tavoitteena
kiinteistöstrategia ja sen seuranta. Kiinteistöstrategian toimenpiteenä ja
esityksenä on kiinteistökannan vähentäminen. Kiinteistöstrategiatyötä on
valmistellut teknisen lautakunnan nimeämä kiinteistötyöryhmä.
Kiinteistötyöryhmä on valmistellut kokouksissaan uuden
kiinteistöstrategian.
Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Kiinteistötyöryhmän esitys tekniselle lautakunnalle annetaan kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää uutta rullavaa kiinteistöstrategiaa
hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
2 Joutsan kunnan rullaava kiinteistöstrategia
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Yksityistieavustukset 2022
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 43
77/02.03.01.00/2021
Asian valmistelija: Juha-Matti Näykki

Joutsan kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoon maksetaan
edellisen vuoden toteutuneiden kunnossapitomenojen perusteella ja
kunnanvaltuuston hyväksymän määrärahan mukaisesti.
Avustusta voi hakea sellainen yksityistie, joka on järjestäytynyt ja jonka
vaikutuspiirissä sijaitsee vähintään yksi väestörekisteriin merkitty
vakituisesti asuttu talous.
Talousarviossa on varattu 80.000 € jaettavaksi yksityistieavustuksina.
Yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksatuslista on esityslistan
liitteenä.
Kunta ei avusta yksityisteiden perusparannustöitä.
Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään liitteenä olevan
maksatuslistan mukaisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenet Jarmo Liukkonen, Kari Lahtela ja
kunnanhallituksen edustaja Pauliina Maukonen poistuivat esteellisenä
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. (hallintolain 28.1 § 1
kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella)

Liitteet
3 Yksityistieavustukset 2022
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Teknisen ja ympäristöosaston talouden totetuminen 1.1.-31.3.2022
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 44
143/02.01.02/2022
Asian valmistelija: Juha-Matti Näykki puh. 0400 646 848

Joutsan kunnanhallitus on 10.1.2022 talousarvion toimeenpano-ohjeissaan
vuodelle 2022 ohjeistanut, että hallintokuntien tulee tarkkailla määrärahojensa käyttöä.
Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston talousarvio sisältää hallinnon, kaavoituksen, kadunpidon, yksityistieavustusten, puistojen ja yleisten
alueiden, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, palo- ja pelastustoimen, väestönsuojelun, ravintohuollon (keittiöt eriteltyinä), laitoshuollon,
kiinteistöhuollon (huoltoryhmä), liikunta-alueiden, kunnan jätehuollon, maaja metsätilojen sekä kiinteistöjen kustannukset ja ylläpitomenot.
Lisäksi osaston kustannuksiin luetaan kunnan eläkemaksuvelvoitteet em.
kustannuspaikoilta.
Teknisen osaston talousarvion 2022 vahvistetut toimintakulut vuodelle
2022 ovat yhteensä 5.546.260,00 €, josta on käytetty 31.3.2022 mennessä
1.349.163,00 euroa (24,3 %). Ote on tulostettu 21.4.2022.
Esittelijä

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen ja ympäristöosaston
talousarvion toteutuman 1.1.- 31.3.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 45
VHaO 435/2022 - Ilmoitus Joutsan tekniselle lautakunnalle valituksesta
sekä pyyntö toimittaa päätös sekä päätöksenteon perusteena olleet
asiakirjat Vaasan hallinto-oikeuteen
ELY-keskuksen lausunto ruoppauksesta kiinteistön 172-411-0008-0130
edustalta
Kiinteistön Mieite (172-408-3-109) roskaantumisen valvonnan tilanne.
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
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Muut asiat
Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 46

Keskusteltiin
-

hiekoitushiekan poistamisesta kunnan alueelta
Metsäterä Ky:n kunnan metsäomaisuuden hoidosta
Kurkiauran koulun inva parkkipaikasta
kuntalaisille ilmainen risu- ja haravointijätteet vastaanotto viikoilla19-22
Joutsassa ja Leivonmäellä
nimettiin Keski-Suomen alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen (KSVY)
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marika Masalin Weijo hänen
varajäseneksi Markku Leskinen
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 43

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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 tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan 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
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 Joutsan Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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