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Aika

26.01.2021 kello 16:30 - 17:57

Paikka

Etäkokous; Teams-yhteys

Läsnä

Räisänen Timo
Finér-Huttunen Riitta
Kupiainen Aune
Laukkanen Kari
Lundenius Matti
Luukkanen Harri
Makkonen Aila
Mielikäinen Esko

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Strandén Tiina

jäsen

Suomalainen Ritva
Pulkkinen Timo
Suomalainen Tuukka
Kutvonen Ritva

jäsen
Sirosen varajäsen
khn edustaja
toimitilainsinööri

Okkonen Timo

suunnittelupäällikkö

Tikkanen Kari
Salmi Pirjo

tekninen johtaja
toimistonhoitaja

Sironen Olli
Torikka Kirsi
Laine Janne
Silvennoinen Lotta

puheenjohtaja
khn puheenjohtaja
kaupunginjohtaja
nuor.valt.edustaja

Poissa

Käsitellyt asiat:

poistui kello 17.56
§:n 29 jälkeen
saapui kello 16.40
§:n 3 kohdalla

§:n 3 selostuksen
aikana 16.34-16.50
§:ien 4-9
selostuksien aikana
16.54-17.01

§§ 1 - 30

Allekirjoitukset:
Timo Räisänen
puheenjohtaja

Pirjo Salmi
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi,
Savonlinnassa 26.1.2021

Riitta Finér-Huttunen

Aune Kupiainen

Tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Savonlinnan
Pöytäkirjantarkastajat:
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kaupungin kotisivuilla: www.savonlinna.fi/paatoksenteko
27.1.2021 alkaen.

Pirjo Salmi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§1

26.01.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
TL § 1

Olli Sirosen poissaollessa puheenjohtajana tässä kokouksessa
toimii Timo Räisänen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§2

26.01.2021

Pöytäkirjantarkastajat
TL § 2
Selostus:

Tarkastusvuorossa jäsenet Timo Räisänen ja Riitta Finér-Huttunen.
Varalle Aune Kupiainen ja Kari Laukkanen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Finér-Huttunen ja Aune
Kupiainen.
Varalle Kari Laukkanen ja Matti Lundenius.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta

§ 88
§ 108
§ 200
§3

18.05.2020
26.05.2020
10.12.2020
26.01.2021

Anttolan koulun hankesuunnittelu
91/55.552/2020
SL § 88
Selostus:
Anttolan koulu sijaitsee osoitteessa Ruokojärventie 9 58410 Haapakallio. Koulurakennus on valmistunut vuonna 1957. Koulua on
laajennettu vuonna 1987. Laajennusosaan on sijoitettu liikuntasali
puku- ja pesutiloineen, keittiö, eteis- ja wc-tilat. Alkuperäisen koulurakennuksen ns. asuntosiipi on osittain peruskorjattu koulun käyttöön vuonna 2012, muu osa (mm. luokkatilat) rakennuksesta on alkuperäisessä kunnossa. Koulurakennuksen pinta-ala on 1 626
hum2, 1 863 brm2 ja tilavuus 8 300 m3.
Koulurakennukseen on tehty kuntotutkimus, joka on päivätty
18.12.2019. Korjaustoimenpiteet on esitetty kuntotutkimusraportissa, joka on luettavissa luottamushenkilöiden extranetissä.
Vuoden 2020 investointiohjelman mukaan (kv 9.12.2019 § 144)
Anttolan koulun korjauksiin on varattu 1 100 000 €.
Hankesuunnitelma on päättäjien hyväksyttävissä lautakunnissa
syksyllä 2020.
Oppilaspaikkaennusteen mukaan Anttolan kouluun tarvitaan tilat
4-5 perusopetusryhmälle ja 70-95 oppilaalle käsittäen luokat 1.-6.
Taulukko

Pöytäkirjantarkastajat:
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(Valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen puh. 044 417 4755,
vs.sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417 4202, koulusuunnittelija Merja Leppänen puh. 044 417 4201)
Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi Anttolan koulun kuntotutkimuksen.
Lisäksi lautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa
teknisen toimialan käynnistämään Anttolan koulun hankesuunnittelun siten, että tilaohjelma laaditaan 4-5 perusopetusryhmälle ja
70-95 oppilaalle. Hankesuunnitelma on päättäjien hyväksyttävissä
viimeistään syksyllä 2020.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tekninen lautakunta
Toimitilapalvelut
Anttolan koulu

Tiedoksi:
TL § 108
Selostus:

Sivistyslautakunnan 18.5.2020 § 88 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää, että Anttolan koululle tehdään
hankesuunnitelma siten, että tilaohjelma laaditaan 4-5
perusopetusryhmälle ja 70-95 oppilaalle. Hankesuunnitelma on
päättäjien hyväksyttävissä viimeistään syksyllä 2020.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Toimitilapalvelut

SL § 200
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Hankesuunnitelman tavoitteena oli selvittää rakennuksen sisäilmaongelmia aiheuttavat syyt, rakennuksessa ilmenneiden kosteusvaurioiden aiheuttajat ja laajuudet. Lisäksi selvitettiin talotekniikan kunnostustarve sekä laadittiin kaikille korjauksille tavoitehinta. Hankesuunnitelmassa selvitettiin myös tilojen kunnostustarvetta ja toimivuutta sekä riittävyyttä tuleville oppilasmäärille.
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Hankesuunnitelma on luettavissa luottamushenkilöiden extranetissä.
Hankesuunnitelmassa on selvitetty kaksi vaihtoehtoa.
A. Alkuperäisen (vuonna 1957) osan luokkasiiven ja ns. asuntosiiven peruskorjaus ja laajennusosan (vuonna 1987) ilmanvaihdon
uusiminen ja keittiön peruskorjaus.
B. Alkuperäisen (vuonna 1957) osan luokkasiiven ja ns. asuntosiiven purkaminen ja tilalle rakennettava pysyvä tai vuokrattava koulurakennus. Lisäksi laajennusosan (1987) ilmanvaihdon uusiminen.
Vaihtoehtoja on käsitelty hankesuunnitelmassa kohdissa 4 ja 5.
Toimitilainsinööri Ritva Kutvonen on kertomassa hankesuunnitelmasta kokouksessa.
Erikoisuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman
hyväksymisen jälkeen. Kaikissa vaihtoehdoissa koulun on siirryttävä väistötiloihin.
(Valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, puh. 044 417 4756, toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, puh. 044 417 4755, rakennuttajainsinööri Janne Reijonen, 044 417 4758, sivistystoimenjohtaja Mikko
Ripatti, 044 417 4202, koulusuunnittelija Merja Leppänen, p. 044
417 4201, koulunjohtaja Erja Kilpeläinen, puh. 044 417 5160, suunnittelija Tuija Kauppinen).
Sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Anttolan koulun hankesuunnitelman vaihtoehdon B mukaisesti. Vaihtoehto B mahdollistaa terveelliset ja toimivat tilaratkaisut, tilojen esteettömyyden ja muodostaa pienemmän riskin kuin vaihtoehto A.
Sivistyslautakunta esittää edelleen tekniselle lautakunnalle hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen jatkovalmistelua vaihtoehdon B
mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
Tiedoksi:

Tekninen lautakunta
Toimitilapalvelu
Anttolan koulu

TL § 3

Pöytäkirjantarkastajat:
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Selostus:

Sivistyslautakunnan 10.12.2020 § 200 selostusosan ja päätöksen
mukaisesti.
Toimitilainsinööri Ritva Kutvonen selostaa asiaa kokouksessa.
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä Anttolan koulun hankesuunnitelman
vaihtoehdon B mukaisesti ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle
hankesuunnitelman hyväksymistä vaihtoehdon B mukaisesti.
Lisäksi lautakunta valtuuttaa toimitilapalvelun jatkamaan
erikoissuunnittelua vaihtoehdon B mukaisesti kaupunginhallituksen
päätöksen jälkeen.
Käsittely:

Toimitilainsinööri Ritva Kutvonen esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§4

26.01.2021

Suutarniemenkadun katusuunnitelman hyväksyminen
TL § 4
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle katualueelle, jonka
leveys on 10 metriä. Katusuunnitelma on 790 metrin pituinen
kokoojakatu, jonka ajoradan leveys on 6,50 m. Ajoradan
molemmille puolille jää 1,75 m:n levyinen nurmi/lumitila, joka
erotetaan reunakivellä ajoradasta, lukuun ottamatta keskivaiheilla
olevaa alavaa puistoaluetta.
Kadun suurin pituuskaltevuus on 5,2 % (ohjeellinen suurin sallittu
pituuskaltevuus 12 %).
Katualueelle rakennetaan vesijohto, viemäri sekä hulevesiviemäri.
Kunnallistekniikan tonttiliittymät rakennetaan runkolinjoista tonttien
rajalle valmiiksi. Pumppaamot 1 ja 2 rakennetaan niille varatuille
tonteille. Hulevedet puretaan puistoalueille tehtävien sekä jo
olemassa olevien avo-ojien kautta järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 8-10 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 624.210,00 € (alv 0
%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1.2021- 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä 8.11.2011 päivätyn
Suutarniemenkadun katusuunnitelman.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Käsittely:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§5

26.01.2021

Kesäkodinkadun katusuunnitelman hyväksyminen
TL § 5
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle katualueelle, jonka
leveys on 10metriä. Katusuunnitelma on 880 metrin pituinen
kokoojakatu, jonka ajoradan leveys on 6,50 m. Ajoradan
molemmille puolille jää 1,75 m:n levyinen nurmi/lumitila, joka
erotetaan reunakivellä ajoradasta, lukuun ottamatta keskivaiheilla
olevaa alavaa puistoaluetta.
Kadun suurin pituuskaltevuus on 9,6 % välillä Karkulahdenkuja –
Suutarniemenkatu, jota voidaan pitää tonttikatuna (ohjeellinen
suurin sallittu pituuskaltevuus 12 %). Väli Suutarniemenkatu –
Moinsalmentie on alueen kokoojakatu, jonka suurin pituuskaltevuus
on 7,9 % (ohjeellinen suurin sallittu pituuskaltevuus 8 %).
Katualueelle rakennetaan vesijohto, viemäri sekä hulevesiviemäri.
Kunnallistekniikan tonttiliittymät rakennetaan runkolinjoista tonttien
rajalle valmiiksi. Pumppaamo nro 2 rakennetaan sille varatulle
tontille ja pumppaamo nro 3 puistoalueelle. Hulevedet puretaan
puistoalueille tehtävien sekä jo olemassa olevien avo-ojien kautta
järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 8-10 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 1.124.015,00 € (alv
0%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1.2021- 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Pöytäkirjantarkastajat:
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Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä 17.10.2011 päivätyn Kesäkodinkadun
katusuunnitelman.
Käsittely:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§6

26.01.2021

Karkulahdenkujan katusuunnitelman hyväksyminen
39/54.541/2021
TL § 6
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle katualueelle, jonka
leveys on 10 metriä. Katusuunnitelma on 230 metrin pituinen
kokoojakatu, jonka ajoradan leveys on 5,50 m. Ajoradan
molemmille puolille jää 2,25 m:n levyinen nurmi/lumitila, joka
erotetaan reunakivellä ajoradasta.
Kadun suurin pituuskaltevuus on 8,1% (ohjeellinen suurin sallittu
pituuskaltevuus 12 %).
Katualueelle rakennetaan vesijohto, viemäri sekä hulevesiviemäri.
Kunnallistekniikan tonttiliittymät rakennetaan runkolinjoista tonttien
rajalle valmiiksi. Pumppaamo nro 1 rakennetaan sille varatulle
tontille. Hulevedet puretaan puistoalueen kautta järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 8 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 216.200,00 € (alv 0
%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1. - 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä 4.11.2011 päivätyn
Pöytäkirjantarkastajat:
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Karkulahdenkujan katusuunnitelman.
Käsittely:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Tekninen lautakunta

26.01.2021

17

Tekninen lautakunta

§7

26.01.2021

Oravakujan katusuunnitelman hyväksyminen
39/54.541/2021
TL § 7
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle katualueelle, jonka
leveys on 10 metriä. Katusuunnitelma on 240 metrin pituinen
omakotialueen katu, jonka ajoradan leveys on 5,50 m. Ajoradan
molemmille puolille jää 2,25 m:n levyinen nurmi/lumitila, joka
erotetaan reunakivellä ajoradasta.
Kadun suurin pituuskaltevuus on 7 % (ohjeellinen suurin sallittu
pituuskaltevuus 12 %).
Katualueelle rakennetaan vesijohto, viemäri sekä hulevesiviemäri.
Kunnallistekniikan tonttiliittymät rakennetaan runkolinjoista tonttien
rajalle valmiiksi. Pumppaamo rakennetaan sille varatulle tontille ja
hulevedet puretaan puistoalueille tehtävien avo-ojien kautta
järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 8 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 209.080,00 € (alv
0%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1.2021- 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Teknisen johtajan esitys:
Pöytäkirjantarkastajat:
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Lautakunta päättää hyväksyä 17.10.2011 päivätyn Oravakujan
katusuunnitelman.
Käsittely:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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§8

26.01.2021

Peiponkuja (pp/h ja pp), keyven liikenteen väylän suunnitelma
TL § 8
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
kevytliikenneväylä-suunnitelma asemakaavan mukaiselle
katualueelle, jonka leveys on 6 metriä.
Kevytliikenneväyläsuunnitelma on 210 metrin pituinen
omakotialueelle johtava kevytliikenneväylä, joka on varattu
jalankululle ja polkupyöräilylle (pp) sekä osan matkaa huoltoajolle
(pp/h).
Koivukadulta on huoltoajo sallittu 50 m jätevedenpumppaamolle ja
mattojen pesupaikalle ja väylän leveys on 4 m. Väylä jatkuu 3
metrin levyisenä 160 metriä Kesäkodinkadun alkuun saakka.
Kevytliikenneväylän molemmille puolille jää 1-1,5 m:n levyinen
nurmi/lumitila.
Väylän suurin pituuskaltevuus on 7,1% (ohjeellinen suurin sallittu
pituuskaltevuus 12 %).
Katualueelle rakennetaan vesijohto, viemäri sekä hulevesiviemäri.
Hulevedet puretaan puistoalueella olevien avo-ojien kautta järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 8 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 60.105,00 € (alv 0
%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1.2021- 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä 15.11.2011 päivätyn Peiponkuja pp/h
Pöytäkirjantarkastajat:
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ja pp, kevyen liikenteen väylän suunnitelman.
Käsittely:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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§9

26.01.2021

Suutartaival (pp) kevyen liikenteen väylän suunnitelman hyväksyminen
TL § 9
Selostus:

Savonlinnan kaupungin 12. kaupunginosaan Suutarniemi on tehty
kevytliikenneväylä-suunnitelma asemakaavan mukaiselle
katualueelle, jonka leveys on 6 metriä.
Kevytliikenneväyläsuunnitelma on 210 metrin pituinen
omakotialueiden välillä oleva kevytliikenneväylä, joka on varattu
jalankululle ja polkupyöräilylle (pp). Väylän leveys on 3 metriä.
Kevytliikenneväylän molemmille puolille jää 1,5 m:n levyinen
nurmi/lumitila.
Väylän suurin pituuskaltevuus on 10 % (ohjeellinen suurin sallittu
pituuskaltevuus 12 %).
Hulevedet ohjautuvat pintavaluntana puistoalueella olevien
avo-ojien kautta järveen.
Ajorata on suunniteltu päällystettäväksi asfaltilla ja valaistus on
suunniteltu rakennettavaksi pohjoispuolelle 6 metrisin
teräskartiopylväin.
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 37.460,00 € (alv 0
%).
Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaan katusuunnitelma on
ollut julkisesti nähtävänä 5.1.2021- 20.1.2021, eikä tänä aikana ole
jätetty yhtään muistutusta suunnitelmasta.
Alueen asukkaat ovat jättäneet kaksi palautetta sekä Nätkin koulu
ja vanhempainyhdistys ovat jättäneet kannantotot, joissa esitetään,
että Suutarniemen alueen suunnitelmien toteutus tulisi aloittaa
idästä Moinsalmentien suunnasta ja, että alueen
liikenneturvallisuus otetaan huomioon. Esitetyt toiveet otetaan
huomioon rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Suunnitelma-asiakirjat sekä saapuneet kannanotot ovat nähtävänä
kokouksessa ja kokousmateriaalina luottamushenkilöiden
extranetissa.
valmistelu: suunnittelupäällikkö Timo Okkonen, 044 417 4658

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää hyväksyä 15.11.2011 päivätyn Suutartaival pp
kevyen liikenteen väylän suunnitelman.
Käsittely:
Pöytäkirjantarkastajat:

Suunnittelupäällikkö Timo Okkonen selosti asiaa kokouksessa.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 10

26.01.2021

Asemakaavamuutos, Mertajärventie 2-6
TL § 10
Selostus:
Kaavamuutosalue sijaitsee Savonlinnan taajama-alueella, noin
kolme kilometriä Kauppatorilta itään, kaupunginosien 11 ja 20
rajalla. Aluetta rajaavat Savonlinnantie (vt14), Moinsalmentie,
Mertajärventie ja Mertajärven rantapuisto.
Aloitteentekijällä, Osuuskauppa Suur-Savolla on alueella toimiva
S-market Mertala sekä vuonna 2020 hankittu huoltoasema. Alueen
pohjoisreunasta on lokakuussa 2020 purettu liikerakennus.
Osuuskauppa Suur-Savolle on myönnetty syyskuussa 2020
poikkeamislupa ja rakennuslupa uuden liikerakennuksen
rakentamiseksi alueen pohjoisosaan. Uuteen liikerakennukseen
tulee sijoittumaan mm. autokauppa, korjaamo ja katsastusasema.
Uusi liikerakennus ja sen piha sijoittuvat osin nykyiselle valtatien
liikennealueelle (LT), joten alueelle tarvitaan kaavamuutos.
Kaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen
kaavoituspäätöksellä kaavoituskatsauksen 2020 hyväksymisen
yhteydessä 16.3.2020 § 81.
Asemakaavan muutos on laadittu Savonlinnan kaupungin
maankäyttö- ja kaavoituspalveluissa.
Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävänä 28.08.-28.9.2020.
Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävänä 13.11.-14.12.2020.
Lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä.
Mielipiteitä tai muistutuksia ei saapunut. Ehdotuksesta saapuneissa
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
Asemakaavaehdotus, esityslistaliite A, selostus sekä muu aineisto
on nähtävänä kokouksessa ja luottamushenkilöiden extranetissa
sekä ennen kokousta kaavoituspalveluissa.
valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, 044 417 4666
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistaliitteenä A olevan,
13.01.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen kaupunginosaan 20
korttelin 13 länsiosaan ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
poistuivat jäsen Ritva Suomalainen (HallL 28 § 1 m 5 k) ja
kaupunginhallituksen edustaja Tuukka Suomalainen (HallL 28 § 1
m 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 11

26.01.2021

Lautakunnalle tiedoksi
590/50.500/2020
TL § 11
Selostus:

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 92:
Kaupunginvaltuusto on valinnut Harri Luukkasen varajäsenenä
toimineen Konsta Tarnasen tilalle tekniseen lautakuntaan jäljellä
olevaksi valtuustokaudeksi Pekka Laitisen Oravista.

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta

§ 12

26.01.2021

Viranhaltijapäätöksiä
590/50.500/2020
TL § 12
Selostus:

Raportti teknisen toimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta
10.12.2020 - 20.1.2021 on liitetty asiakirjoihin.

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei niitä oteta
lautakunnan käsiteltäväksi.

Käsittely:

Maankäyttöinsinöörin päätös 10.12.2020 § 66/Vuokratun
lomarakennuspaikan määräala kiinteistöstä 740-597-9-68, Ahola,
vuokra-ajan jatkaminen/vuokrasopimuksen uusiminen
Aune Kupiainen esitti, että lautakunta käyttää otto-oikeuttaan ja
esittää ko. tontin uudeksi vuokraksi 450.00 €/vuodessa.
Perustelut:
Maanvuokrasopimuksen jatkaminen lomarakennuspaikan määräala
740-597-9-68 Ahola. Savonlinnan kaupungin ja Kulennoisten Pallo
ry:n/ Kulennoisten Erähaukat ry:n välinen maanvuokrasopimus
päättyy 31.12. 2020.
Maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen on 24.8.2020 esittänyt:
1. Vuokra-ajan jatkamista 31.12.2053 saakka. Uusi vuokra 907.63
€ vuodessa. Nykyinen tontinvuokra on 100 € vuodessa.
2. Lomarakennuspaikan n. 5000 m2 ostamista myyntihinta
36.305.00 €.
3. Vuokra-aika päättyy. Tonttia ei osteta. Tällöin toimitaan
maanvuokralain ja maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.
Teknisen lautakunnan päätöksen (10.12.2019 226 §) mukaan
lomarakennuspaikan vuokra on 2,5 % vuonna 2015 vahvistetusta
indeksitarkastetusta pääoma-arvosta. Ilmeisesti on tehty yleisarvio
rantatonttien hinnoittelusta, jota nyt sovelletaan riippumatta tontin
sijainnista. Mielestäni kuntalaisia ei kohdella tasavertaisesti jos
hinnoittelu perustuu pelkkään rantatontti nimitykseen. Rantatontin
hinta yleisellä markkinoilla muodostuu tontin sijainnista.
Savonlinnan kaupungin alueella myös siitä, sijaitseeko tontti
Puruveden, Pihlajaveden vai jonkun pienvesistön rannalla.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kyseessä oleva tontti sijaitsee pienen Kulennoisjärven rannalla ja
rajautuu suureen soramonttuun, kulku tontille soranottoalueen läpi.
Kiinteistövälittäjän arvion mukaan tontin arvo on noin 20.000 €.
Vuokralaisen pyynnöstä on käyty, kaupungin toimesta,
merkitsemässä/tarkastamassa lomarakennuspaikan rajat.
Mittauksessa rajoja on tarkasteltu niin, että määräalan pinta-alaksi
on saatu 3080 m2.
Katselmuksen jälkeen vuokralaiselle on tehty uusi esitys 3.11.2020,
jossa lomarakennuspaikan myyntihinnaksi on määrätty 30.080,00
€. ja vuosivuokraksi 752.00 €./vuosi (tontin määräala väheni 1920
m2, eli lähes kolmanneksen ja myyntihinta putosi kuudenneksen).
Asian käsittely on ollut poukkoilevaa, ja jo ensimmäinen
päätösesitys, kuten myös tämä toinen, ovat liian korkeita tontin
sijainnin suhteen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Lautakunta toteaa, että ko. päätös on saanut lainvoiman ja näin
ollen lautakunta ei voi käyttää asiassa otto-oikeutta.
Esitys hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta

§ 13

26.01.2021

Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus
590/50.500/2020
TL § 13
Selostus:

Nuorisovaltuusto on 4.12.2020 § 58 päättänyt nimetä
edustajakseen tekniseen lautakuntaan Aamos Laukkasen.

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää, että Aamos Laukkasella on lautakunnan
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus 27.1.2021 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Aamos Laukkanen
Nuorisovaltuusto
Tekninen toimiala/hallintopalvelut

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 209
§ 478
§ 14

17.11.2020
07.12.2020
26.01.2021

Hallintosäännön muuttaminen
35/01.010/2021
TL § 209
Selostus:

Savonlinnan kaupunki on hyväksytty työllistämisen kuntakokeiluun.
Lakiesitys on eduskunnan käsiteltävänä. Työllisyyskokeilujen
tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien
työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda
uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen
tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä
olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä
työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia
työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla
voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden
yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen
kehittämistarpeet. Kokeilussa kaupunginvastuulle siirretään
TE-palveluista JTYP-lain mukaisia tehtäviä sekä URA-tieto
järjestelmä.
Kokeilu on määräaikainen 1.1.2021-30.6.2023 ja hallintosääntöön
tulee kirjata kuntakokeilun työntekijöiden virkavastuut
kuntakokeiluajalle hallintosäännön kohtaan Viranhaltijoiden
erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet 75 §.
Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun johtaminen.
Ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti
Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti
Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain ja JTYP-lain
mukaisesti
Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
kuntakokeilulain ja JTYP-lain mukaisesti sekä kuntouttavan
työtoiminnan päätökset
Kuntakokeilun terveydenhoitaja virka, ratkaisuvalta kuntakokeilulain
ja JTYP-lain mukaisesti
Kuntakokeilun palveluneuvoja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain
ja JTYP-lain mukaisesti
Kuntakokeilun työpajaohjaaja, virka; ratkaisuvalta kuntakokeilulain

Pöytäkirjantarkastajat:
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ja JTYP-lain mukaisesti.
valmistelu: työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen,
044 417 4148
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
selostusosan mukaiset hallintosääntömuutokset ja, että muutokset
tulevat voimaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisusta lukien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

KH § 478
Selostus:

Tekninen lautakunta on esittänyt 17.11.2020 § 209 mukaisesti
hallintosääntömuutoksia.
Viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan on pelkästään kirjattu
kuntakokeilulaki ja JTYP-lain mukainen toimivalta. Esityksessä ei
ole tarkemmin kirjattu auki päätöstoimivaltaa edellä mainittujen
lakien osalta. Nämä tulisi kirjata selkeämmin hallintosääntöön.
Näin ollen asia tulee palauttaa tekniselle toimialalle uudelleen
valmisteltavaksi.
(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh
044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa hallintosääntömuutokset
uudelleen valmisteltavaksi tekniselle toimialalle siten, että
esitykseen kirjataan tarkemmin asianomaiset lain kohdat ja niihin
liittyvä ratkaisuvalta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Tekninen toimiala

TL § 14
Selostus:

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaupunginhallitus palautti 7.12.2020 § 478 asian uudelleen
valmisteltavaksi tekniselle toimialalle siten, että esitykseen kirjataan
tarkemmin asianomaiset lain kohdat ja niihin liittyvä ratkaisuvalta.
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Savonlinnan kaupunki on hyväksytty työllistämisen kuntakokeiluun.
Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen
ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti
pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään
työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja
palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa
ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen
esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa
kaupunginvastuulle siirretään TE-palveluista JTYP-lain mukaisia
tehtäviä sekä URA-tieto järjestelmä. Kokeilu on määräaikainen
1.3.2021-30.6.2023, hallintosääntöön tulee kirjata kuntakokeilun
työntekijöiden virkavastuut kuntakokeiluajalle.
• Työllisyyspalveluiden päällikkö, virka: Kuntakokeilun
johtaminen. Ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa
koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää
aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman
mukaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta sekä päättää
asiakaskohtaisesta kuntouttavan työtoiminnan osallistumisen
matkakorvauksista.
• Asiakaspalveluvastaava, virka: Työllisyyspalveluiden päällikön
varahenkilö, Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
HE 87/2020 mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen
kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset
sekä työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman
tai monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
• Omavalmentaja, virka; ratkaisuvalta Päättää lain työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020 mukaiset sekä muut
työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta johtuvat yksilöä ja
työnantajaa koskevat päätökset sekä työvoimapoliittiset lausunnot.
• Omavalmentaja virka; sosiaalihuollon pätevyys, ratkaisuvalta
Päättää lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020
mukaiset sekä muut työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
johtuvat yksilöä ja työnantajaa koskevat päätökset sekä
työvoimapoliittiset lausunnot. Päättää aktivointisuunnitelman tai
monialaisen työllistymissuunnitelman mukaisesta kuntouttavasta
työtoiminnasta sekä päättää asiakaskohtaisesta kuntouttavan
työtoiminnan osallistumisen matkakorvauksista.
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valmistelu: työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen,
044 417 4148
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
selostusosan mukaiset hallintosääntömuutokset ja, että muutokset
tulevat voimaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisusta lukien.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto
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§ 15

26.01.2021

Puutarhurin viran perustaminen 1.3.2021 alkaen
602/05.051/2020
TL § 15
Selostus:

Kunnallistekniset palvelut-tulosalueen puistoyksikköön tulee
perustaa puutarhurin virka. Puutarhurin tehtäviin kuuluvat
viherhoitoluokituksen mukaisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapitotöiden esimiestyöt sekä suunnittelu. Puistoyksikkö
vastaa mm. yleisten uimarantojen ja leikkipaikkojen turvallisuudesta
mm. STM:n asetuksen 177/2008 sekä Kuluttajaturvallisuuslain
22.7.2011/920 perusteella. Puutarhuri tulee toimimaan
kaupunginpuutarhurin 1. sijaisena.
Kaupunginjohtaja on päätöksellään 21.12.2020 68 § antanut
puutarhurin virkaan täyttöluvan siten, että virka täytetään sisäisin
järjestelyin.
Puistotoimen vastuulla on yllämainittujen tehtävien lisäksi torin ja
kaupungin puistojen osalta kaupunkikuvaan liittyvät suunnitelmat ja
käytännön toteutus sekä ylläpito. Kaupunki on strategiansa
mukaisesti profiloitunut matkailukaupungiksi, joten yleisilmeestä on
pidettävä huolta ja sitä on kohennettava jatkuvasti käytössä olevien
määrärahojen mukaisesti.
Puutarhurin viran koulutusvaatimuksena tulee olla hortonomin
(AMK) tutkinto. Perusteena koulutusvaatimukselle on viran
vastuullisuus sekä viranhoitoon liittyvät erityisosaamista vaativat
suunnittelu ja työnjohtotehtävät.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää
toimialaansa kuuluvien virkojen perustamisesta.
valmistelu: infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää, että tekniselle toimialalle perustetaan
puutarhurin virka 1.3.2021 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kunnallistekniset palvelut
Henkilöstöhallinto
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Hallintopalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 16

26.01.2021

Laitosinsinöörin viran muuttaminen vesihuoltoinsinöörin viraksi
606/05.051/2020
TL § 16
Selostus:

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 1.9.2020 § 44 päättänyt, että
ao. toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä voidaan täyttää
vesihuoltoinsinöörin virka 1.1.2021 alkaen toistaiseksi voimassa
olevana. Samalla on Savonlinnan Vesi esittänyt, että täyttämättä
ollut laitosininsinöörin virka muutetaan vesihuoltoinsinöörin viraksi.
valmistelu: vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen, 044 417 4800

Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää,että Savonlinnan Veden laitosinsinöörin virka
muutetaan vesihuoltoinsinöörin viraksi 1.1.2021 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Savonlinnan Vesi
Henkilöstöhallinto
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§ 17

26.01.2021

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä varojen
käyttöön oikeutetut viranhaltijat
TL § 17
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 § 79 ja jatkokokouksessa
15.12.2020 § 84 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion
vuodelle 2021.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 39 §:n mukaan:
"Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta
hyväksyy toimialansa osalta talousarvioon perustuvat
käyttösuunnitelmat."
Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarviokirjaan sisältyy
ohjeistus talousarvion sitovuudesta.
Kaupunginhallitus on 21.12.2020 § 494 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021 ja saattanut sen toimialoille
tiedoksi ja noudatettavaksi, esityslistaliite A.
Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi
puolivuotisraportit kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan
myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään
kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle
ja lautakunnille.
Täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee tarkistaa
talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat
vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota sekä päättää
varojenkäyttöoikeuksista ja avustuksista.
Kaupunginvaltuuston 14.12. ja 15.12.2020 hyväksymän teknisen
lautakunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2021 on:
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Netto

38.553.709 euroa
-44.872.330 euroa
- 6.318.621 euroa
-10.103.052 euroa
-16.421.673 euroa

Esityslistaliitteenä B on tiedoksi teknisen toimialan tavoitekortit
vuodelle 2021.
Pöytäkirjaliitteenä C on teknisen lautakunnan käyttötalouden
vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja esitys viranhaltijoista, jotka
Pöytäkirjantarkastajat:
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oikeutetaan käyttämään käyttötalouden määrärahoja.
Käyttösuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään
talousarvioon.
Extranetissa on lautakunnalle tiedoksi teknisen lautakunnan
käyttösuunnitelma vuodelle 2021 kustannuspaikoittain ja tileittäin.
Investoinnit
Kaupunginvaltuuston 14.12. ja 15.12.2020 hyväksymät teknisen
lautakunnan nettoinvestoinnit vuodelle 2021 ovat yhteensä
-24.030.000 euroa
Pöytäkirjaliitteenä D on esitys investointiosan käyttösuunnitelmaksi.
Avustukset
Teknisen lautakunnan tiepalvelujen määrähaan sisältyvät
avustukset ovat yhteensä 611.307 euroa.
valmistelu: taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,
044 417 4086
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan tulos- ja
tavoitekortit esityslistaliitteen B mukaisesti ja käyttösuunnitelman
kustannuspaikoittain ja tileittäin.
Samalla lautakunta oikeuttaa kyseisen määrärahan
vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason
käyttösuunnitelmamuutokset.
Lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteen C mukaisen teknisen
lautakunnan käyttösuunnitelman.
Lisäksi lautakunta hyväksyy varojen käyttöön oikeutetut viranhaltijat
vuodelle 2021 sekä päättää lautakunnan raportointitasoksi liitteen
mukaisen tulosyksikkö 2 tason.
Edelleen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteen D mukaisen
investointiosan käyttösuunnitelman ja varojen käyttöön oikeutetut
viranhaltijat vuodelle 2021.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Keskushallinto/talouspalvelut
Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja
Tekninen toimiala

Toimenpiteet:
Pöytäkirjantarkastajat:
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Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä
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§ 18

26.01.2021

Määrärahojen ja tasetilien hyväksyminen vuonna 2021
21/02.021/2021
TL § 18
Selostus:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.20 § 79 ja jatkokokouksessa
15.12.2020 § 84 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodelle 2021
ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman. Talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielinten tulee päättää varojen
käyttöoikeuksista ja hyväksyjistä.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan laskujen
hyväksymiseen oikeutetun viranhaltijan on huolehdittava siitä, että
hänen käytössään olevista tileistä pidetään riittävissä määrin
määrärahan käytön tarkkailua, jotta määrärahan ylityksiä ei pääse
syntymään. Määrärahaa ei saa ylittää, eikä käyttää muuhun kuin
talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on
hyvissä ajoin ennen sen loppumista selvitettävä mahdollisuudet
toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan
määrärahan puitteissa. Ellei tämä ole mahdollista, on ryhdyttävä
toimenpiteisiin lisärahoituksen järjestämiseksi.
Laskujen hyväksymisessä on huomioitava, ettei hyväksy omia tai
esimiehensä laskuja.
Pöytäkirjaliitteenä A on luettelo määrärahojen ja tasetilien
hyväksyjistä vuonna 2021.
valmistelu: taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,
044 417 4084

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy määrärahojen ja tasetilien
hyväksyjät vuonna 2021 pöytäkirjaliitteen A mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää, että teknisen toimialan yksiköiden
ollessa suljettuna tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä
ovat poissa vuonna 2021, määrärahat niiltä osin hyväksyy tekninen
johtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Keskushallinto/talouspalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Tekninen lautakunta

26.01.2021

40

Sisäinen tarkastaja
Hyväksyjät
Teknisen toimialan yksiköt

Pöytäkirjantarkastajat:
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§ 19

26.01.2021

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti vuodelta 2020
1/02.027/2021
TL § 19
Selostus:

Tekninen lautakunta hyväksyi 21.1.2020 § 10 toimialan sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2020. Raportti
sisältää tiedot toimintaan kohdistuneista valituksista, kanteluista ja
korvausvaatimuksista osana sisäisen valvonnan raporttia.
Pöytäkirjaliitteenä A olevaan toimialan sisäisen valvonnan raporttiin
on koottu rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisen
lautakunnan päätöksistä tehdyt meneillään olevat valitusprosessit.
Viranhaltijapäätöksistä on vastaava luettelo.
Virkamiesten arvioiden mukaan kaupungille ei tule meneillään
olevista oikeusprosesseista merkittäviä korvausseuraamuksia.
Kustannukset rajoittuvat työajan käyttöön ja mahdollisiin
oikeudenkäyntikuluihin. Teettämisuhkatapauksissa kustannukset
saattavat jäädä kaupungin korvattaviksi, jos asianomistajalta ei
saada kuluja perittyä.
Kaupunginhallitus palautti toimialan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan puolivuotisraportin 30.6.2020 uudelleen
valmisteltavaksi ja toimiala lupasi palata Savolan
Kiinteistöosakeyhtiön Helsingin käräjäoikeudessa nostaman
kanteen aiheuttamiin mahdollisiin seuraamuksiin kaupungin
kannalta vuoden 2020 raportissa.
Savolan kiinteistöosakeyhtiön (SKOY) toimitusjohtaja Jouko
Kaipainen on lähettänyt 15.10.2020 sähköpostin, jossa hän vaati
kaupungilta pikaista vastausta seuraavaan asiaan:
”Pyydämme Savonlinnan kaupungilta selvityksen niistä
konkreettisista toimenpiteistä, joilla kaupunki aikoo saattaa
yhdyskuntarakennemuutoksen loppuun ja palauttaa
keskustan elinvoimaisuuden.” Samaisessa sähköpostissa hän pyysi
kuittauksen ja arvion asian käsittelyajasta. Saatuaan tekniseltä
johtajalta käsittelyaika-arvion, hän lähetti 20.10.2020 sähköpostin,
jossa hän totesi mm.” omalta osaltani asia on loppuunkäsitelty”.
Koska SKOY keskeytti omalta osaltaan asian käsittelyn,
vastauksen valmistelua ei viety eteenpäin.
Kaupunginhallituksella oli 1.11.2020 klo 16 iltakoulu
kaupunkikeskustan kehittämisestä sekä kaupunkipuistosta.
SKOY/Kaipainen lähetti 1.11.2020 klo 03.52 sähköpostin, jossa hän
vaati mm. kaupunkia pakottamaan Keskon Savola-sopimuksen
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taakse samalla mainiten tulevan oikeudenkäynnin katkaisevan
mahdolliset neuvottelut.
Ensimmäisessä sähköpostissa SKOY:n toimitusjohtaja mainitsee
Helsingin käräjäoikeuden diaarinumeron L 17/43980, jolla kanne on
jätetty. SKOY ei ole toimittanut kopiota kanteesta kaupungille eikä
kaupunki ole kanteessa vastaajana. Kanne ei ole ollut
käräjäoikeuden käsittelyssä vuoden loppuun mennessä eikä
kaupungilla ole tietoa asian käsittelyaikataulusta. Koska kaupunkiin
ei ole kohdistettu suoranaisia vaateita eikä haasteita, ei
riskienhallinnan raportissa voida varautua, kuin mahdollisiin
oikeudenkäynti- ja vahingonkorvausvaateisiin sen paremmin
ottamatta kantaa niiden suuruuteen.
Yritysvaikutusten arviointi:
Pitkittyneet kaavaprosessit vaikuttavat kielteisesti kaupan- ja
rakennusalan yritysten toimintaympäristöön ja vaikeuttavat tonttien
markkinointia sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
Asuinrakentamista hidastaa kysynnän hiipuminen asukasmäärän
vähenemisen takia.
Oikeusprosessit ja negatiivinen uutisointi vaikuttavat kaupungin
maineeseen.
valmistelu: taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,
044 417 4086
tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan
mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin
liitettäväksi osaksi toimialan vuoden 2020 tilinpäätöstä.
Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
poistuivat jäsen Ritva Suomalainen (HallL 28 § 1 m 5 k) ja
kaupunginhallituksen edustaja Tuukka Suomalainen (HallL 28 § 1
m 5 k).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Sisäinen tarkastaja
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§ 20

26.01.2021

Teknisen toimialan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2020
1/02.027/2021
TL § 20
Selostus:

Savonlinnan kaupungin keskushallinnon talouspalvelut on antanut
14.12.2020 ohjeet ja aikataulun vuoden 2020 tilinpäätöksen
laatimisesta niin, että kaupunginhallituksen on se mahdollista
allekirjoittaa viimeistään 31.3.2021.
Toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta
ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko
valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten
sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla
taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten
kaupunginhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa
selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan
tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista
ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja
luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten
päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Lautakuntien ja niiden alaisten toimialajohtajien on arvioitava
toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden merkittävimpiä
riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä annettava selvitys sisäisen
valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ohjelman
raportoinnin lisäksi lautakunnissa on käsiteltävä
toimintakertomuksen selonteossa selvitettävät asiat. Lautakuntien
selvitysten pohjalta laaditaan koko kaupunkia koskeva selonteko
toimintakertomukseen, johon yhdistetään myös keskushallinnon
alaisen sisäisen tarkastuksen laatima selonteko sisäisen valvonnan
toimivuudesta vuonna 2020.
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole
kohdistunut oikeuden määräämiä korvauksia
vahingontuottamuksista. Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on
noudatettu. Kaupunginlakimiestä on käytetty apuna
lainmukaisuuden tarkistamisessa tarvittaessa.
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta,
tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Valvontaohjeisto määrittelee esimerkiksi laskujen
hyväksymiskäytännöt ja hankintalaki kilpailutuksen.
Hankintapäätökset on tehty hallintosäännössä määritellyn
virkamiehen tai toimielimen toimesta. Valvonta on toteutettu
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viranhaltijapäätösten seurannalla. Lautakunta on seurannut
talouskehitystä kuukausittain.
3. Riskienhallinnan järjestäminen
Riskienhallinnasta vastaavat toimialalla infrapäällikkö Jani Ahokas
ja kiinteistöjohtaja Jukka Oikari. Toimialan riskikartoitus on
toteutettu kaupungin vakuutusyhtiön ja sisäisen tarkastajan Tarja
Vellosen kanssa. Kaupungin yleinen riskienhallintaohjeistus on
käytössä.
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Hallintosääntö määrittelee lautakunnan ja virkamiesten väliset
oikeudet omaisuuden hankintaan, luovutukseen ja hoitoon.
Hallintosääntöä on noudatettu omaisuuden hankinnassa.,
luovutuksessa ja hoidossa. Lautakunta on tehnyt päätökset niissä
tapauksissa, joissa sen päätösvaltaa on ollut tarpeen siirtää
virkamiehille.
5. Sopimustoiminta
Sopimukset on tallennettu kaupungin
sopimustenhallintajärjestelmään. Lautakunnan, virkamiehen tai
sopimuskumppanin havaittua puutteen esimerkiksi
sopimustekstissä on se huomioitu välittömästi uusia sopimuksia
tehtäessä.
6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Lautakunnan mielestä sisäisen tarkastuksen ohjeistus sekä itse
sisäinen tarkastus on riittävällä tarkkuudella ja
kustannustehokkuudella järjestetty.
valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta antaa selostusosan mukaisen selonteon
kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toteutuksesta ja toteutumisesta teknisen lautakunnan toimialueella
vuonna 2020.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus
Sisäinen tarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 21

26.01.2021

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021
1/02.027/2021
TL § 21
Selostus:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa,
että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten
perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä
noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan jokainen
toimiala laatii vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka
toimialasta vastaava toimielin (tekninen lautakunta) hyväksyy
tammikuun loppuun mennessä.
Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimialoille laaditaan vuodelle
2021 sisäisen valvonnan suunnitelma, joka sisältää toimialojen
vuoden 2021 valvonnan kohteet ja toiminnot. Yleinen osa sisältyy
kaikkien toimialojen suunnitelmiin ja sen lisäksi toimialat laativat
oman erityisen osan suunnitelmiinsa. Savonlinnan kaupungin
riskienhallintapolitiikan mukaisesti valmistellaan myös
riskienhallinnan toimenpideohjelma toimialoittain osana sisäisen
valvonnan suunnitelmaa. Suunnitelmaan sisältyy myös
tietoturvapolitiikan toimenpide. Sisäisen valvonnan suunnitelma
hyväksytetään lautakunnissa.
Toimialan riskienhallinnan ohjelma sisältää vakuutusyhtiön kanssa
tehdyn riskikartoituksen ja sen pohjalta laaditun
toimenpideohjelman.
Toimialoille on laadittu sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle
2021, joka sisältää toimialojen vuoden 2021 valvonnan kohteet ja
toiminnot.
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2021
on pöytäkirjaliitteenä A.
valmistelu: taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,
044 417 4086

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan teknisen
toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman
Pöytäkirjantarkastajat:
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vuodelle 2021.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Sisäinen tarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 22

26.01.2021

Tonttien perus- ja vähimmäishinnat vuonna 2021 (v. 2020 elinkustannusindeksin
vuosikeskiarvo 1974)
52/62.622/2011
TL § 22
Selostus:

Vuokrattujen tonttien vuokrat sekä vapaiden ja varattujen tonttien
pääoma-arvot ja vuokrat ovat sidottu elinkustannusindeksiin.
Tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain aluekohtaiset tontin
pinta-alaan perustuvat perus- ja vähimmäishinnat tonttien
jyvittämättömille pääoma-arvoille (perushinta) ja mahdolliset
tarkistukset vapaana olevien tonttien pääoma-arvoihin ja vuokriin.
Yleensä näitä on tarkistettu elinkustannusindeksin muutosta
vastaavasti.
Tilastokeskuksen 14.1.2021 julkaiseman elinkustannusindeksin
vuoden 2020 vuosikeskiarvo on 1974. Vertailuindeksi vuodelta
2019 on 1968, joten indeksitarkistuksen tarve olisi 0,30 %.
Teknisen lautakunnan päätöksellä 21.1.2020 § 18 on aluekohtaisia
tonttien perus- ja vähimmäishintoja tarkistettu sekä vapaiden ja
varattujen tonttien hintoja ja tontinvuokria on korotettu
elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.
Tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.10.2018 § 181 Savonlinnan
kaupungin yritystonttien aluekohtaisen hinnoittelujen tarkistamisen.
Hinnoittelu on kuntalain 130 §:n mukainen ja se perustuu
puolueettomaan arvioon Savonlinnan yritystonttien
markkinaperusteisesta arvosta.
Tonttien perus- ja vähimmäishintoja ja tontinvuokria sekä varattujen
ja vapaiden tonttien hintoja esitetään korotettavaksi indeksin
muutosta vastaavaksi. Yritystonttien perushinnat esitetään
pidettäväksi teknisen lautakunnan 9.10.2018 § 181 päätöksen
mukaisella tasolla.
Ehdotus tonttien aluekohtaisiksi perus- ja vähimmäishinnoiksi
vuodelle 2021 on pöytäkirjaliitteenä A.
valmistelu: maankäyttösihteeri Tiina Inkinen puh. 044 417 4671

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteessä A esitetyt
aluekohtaiset tonttien perus- ja vähimmäishinnat.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Lisäksi lautakunta päättää, että vapaiden ja varattujen tonttien
hintoja ja tontinvuokria korotetaan elinkustannusindeksin muutosta
vastaavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Maankäyttöpalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Tekninen lautakunta

26.01.2021

49

Tekninen lautakunta

§ 23

26.01.2021

Teknisen toimialan tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten ja heidän sijaisensa
valitseminen 27.1.2021 alkaen
30/05.051/2021
TL § 23
Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 9. luvun 63 §:n,
"Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen", mukaan
lautakunnat valitsevat toimialansa osalta tulosalueiden ja
tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa.
Tekninen lautakunta on viimeksi 20.8.2019 § 138 käsitellyt teknisen
toimialan tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten ja heidän
sijaistensa valitsemista. Tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi
on päätös tehtävä uudelleen tilanteessa 27.1.2021 alkaen.
Seuraavista esityksistä on keskusteltu asianomaisten henkilöiden
kanssa:
1. Tulosalueiden esimiehet:
1. HALLINTOPALVELUT:
Tekninen johtaja Kari Tikkanen
- 1. sijainen kaavoituspäällikkö Päivi Behm
- 2. sijainen kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
2. KUNNALLISTEKNISET PALVELUT:
Infrapäällikkö Jani Ahokas
- 1. sijainen suunnittelupäällikkö Timo Okkonen
- 2. sijainen työpäällikkö Jyrki Haajanen
3. MAANKÄYTTÖPALVELUT:
Kaavoituspäällikkö Päivi Behm
- 1. sijainen maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen
- 2. sijainen paikkatietoinsinööri Pertti Ojalainen
4. TOIMITILAPALVELUT:
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
- 1. sijainen toimitilainsinööri Ritva Kutvonen
- 2. sijainen rakennuttajainsinööri Janne Reijonen
5. SAVONLINNAN VESI:
Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen
- 1. sijainen verkostoinsinööri Leena Vihavainen
- 2. sijainen käyttöinsinööri Timo Hyvönen
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6. TYÖLLISYYSPALVELUT
Työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen
- 1. sijainen asiakaspalveluvastaava Kari Komonen
2. Tulosyksiköiden esimiehet:
2.1. HALLINTOPALVELUT
Hallinto:
Tekninen johtaja Kari Tikkanen
- 1. sijainen kaavoituspäällikkö Päivi Behm
- 2. sijainen kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
Hankintapalvelut
Hankintapäällikkö Virve Silvennoinen
- 1. sijainen hankinta-asiantuntija Pirjo Rossilahti
- 2. sijainen hankinta-asiantuntija Sirpa Vuohensalo
Logistiikkapalvelut:
Logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen
- 1. sijainen logistiikkasihteeri Outi Behm
- 2. sijainen logistiikkasihteeri Birgitta Korhonen
2.2. KUNNALLISTEKNISET PALVELUT
Kunnallisteknisten palvelujen hallinto:
Infrapäällikkö Jani Ahokas
- 1. sijainen suunnittelupäällikkö Timo Okkonen
- 2. sijainen työpäällikkö Jyrki Haajanen
Liikenneväylät:
Kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen
- 1. sijainen Panu Pankakari
- 2. sijainen Antti Roslakka
Puistot, puhtaanapito ja yleishyödylliset alueet:
Kaupunginpuutarhuri Raili Aurava
- 1. sijainen puutarhuri (avoinna)
Konekeskus:
Kunnossapitopäällikkö Juha Räsänen
- 1. sijainen Panu Pankakari
- 2. sijainen Antti Roslakka
Satamapalvelut: (1.3.2021 alkaen)
Työpäällikkö Jyrki Haajanen
2.3. MAANKÄYTTÖPALVELUT
Paikkatietopalvelut:
Paikkatietoinsinööri Pertti Ojalainen
Pöytäkirjantarkastajat:
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- 1. sijainen paikkatietosuunnittelija Petri Kokkonen
- 2. sijainen mittausinsinööri Paavo Nevalainen
Kaavoituspalvelut:
Kaavoituspäällikkö Päivi Behm
- 1. sijainen asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen
- 2. sijainen kaavasuunnittelija Satu Pannila
Tontti- ja metsäpalvelut:
Maankäyttöinsinööri Riku Mönkkönen
- 1. sijainen metsätalousinsinööri Tuomas Huttunen (1.3.2021
alkaen)
- 2. sijainen maankäyttösihteeri Tiina Inkinen (1.3.2021 alkaen)
Mittauspalvelut ja yksityistiepalvelut:
Mittausinsinööri Paavo Nevalainen
- 1. sijainen paikkatietoinsinööri Pertti Ojalainen
- 2. sijainen paikkatietosuunnittelija Petri Kokkonen
2.4. TOIMITILAPALVELUT
Toimitilapalvelut:
Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari
- 1. sijainen toimitilainsinööri Ritva Kutvonen
- 2. sijainen rakennuttajainsinööri Janne Reijonen
Asuntotoimipalvelut:
Asuntosihteeri Paula Pulkkinen
- sijainen toimitilainsinööri Ritva Kutvonen
Ruoka- ja siivouspalvelut:
Ruokapalvelut:
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Johanna Kotilainen
1. sijainen ruokapalvelupäällikkö Helena Vaahtoluoto
2. sijainen ruokapalveluesimies Eila Koponen
Siivouspalvelut:
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Johanna Kotilainen
1. sijainen siivouspalveluiden päällikkö Riitta Malinen-Korppi
2. sijainen siivousesimies Kati Vaittinen
2.5. SAVONLINNAN VESI
Hallinto ja suunnittelu:
vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen
-1. sijainen verkostoinsinööri Leena Vihavainen
- 2. sijainen käyttöinsinööri Timo Hyvönen
Verkosto:
Verkostoinsinööri Leena Vihavainen
- 1. sijainen verkostoteknikko Juha Pietarinen
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- 2. sijainen käyttöinsinööri Timo Hyvönen
Laitokset:
Käyttöinsinööri Timo Hyvönen
- 1. sijainen puhdistamonhoitaja Toni Vanninen
- 2. sijainen verkostoinsinööri Leena Vihavainen
2.6. TYÖLLISYYSPALVELUT
Työllisyyspalvelut
Työllisyyspalvelujen päällikkö Anna Tolvanen
Asiakaspalveluvastaava Kari Komonen
valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää, että 27.1.2021 alkaen sen alaisten
tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijaisensa
teknisellä toimialalla ovat selostusosassa esitetyt henkilöt.
Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelujen esimiehet ja
heidän sijaisensa valitsee rakennus- ja ympäristölautakunta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Henkilöstöhallinto
Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet ja sijaiset
Tekninen toimiala

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 24

26.01.2021

Pekka Turusen valtuustoaloite; Kaupungin imagoon soveltuvat uudet ”Tervetuloa”tienvarsikyltit sisääntuloväylille
607/53.531/2020
TL § 24
Selostus:

Pekka Turunen on 15.12.2020 § 98 jättänyt seuraavan
valtuustoaloitteen:
"VALTUUSTOALOITE 14.12.2020
Kaupungin imagoon soveltuvat uudet ”Tervetuloa”- tienvarsikyltit
sisääntuloväylille.
Nykyiset ”Tervetuloa Savonlinnaan” / taajama-alueelle tienvarsikyltit
ovat vaatimattoman kokoiset ja huonosti havaittavissa. Kyltit
sijaitsevat nykyisin Vt14 varressa Nojanmaassa ja Rantakoivikossa.
Viime kesänä oli jo vahvasti havaittavissa Savonlinnan matkailun
vetovoima. Valtaosa matkailijoista suuntasi autoillaan
kaupunkiimme. Saapuminen taajama-alueelle autolla pitäisi olla
matkailijalle selkeää.
Lämmin ja huomiota herättävä ”tervetuloa” toivotus olisi pelkästään
positiivinen kokemus Savonlinnaan saapuvalle. Myös kaupungista
poistuville olisi hyvä toivottaa ”kiitokset käynnistä ja tervetuloa
uudelleen”- kylteillä.
Kyltit tulisi olla riittävän suuret ja helposti havaittavissa myös
pimeän aikaan. Kylttien paikat on myös hyvä tarkastaa niin että ne
ovat parhailla mahdollisilla paikoilla. Kylttien suunnittelussa,
muodossa ja kuvituksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan
huomioida esimerkiksi Olavinlinna tai norppa.
Mahdollisesti tulevaisuudessa, kun olemme osa Suomen
kansallista kaupunkipuistoa, Unescon maailmanperintökohdetta ja
ehkäpä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, on
odotettavissa entistäkin enemmän matkailijoita kaupunkiimme.
Kaikki keinot millä voimme tulevat vieraat tervetulleeksi toivottaa
olisi syytä olla kunnossa.
Pekka Turunen (Kok)"
Kaupunginhallitus on 21.12.2020 § 494 lähettänyt aloitteen
toimenpiteitä varten infrapäällikölle.
Nykyisten"Tervetuloa Savonlinnaan"-taulujen osalta esitämme, että
niille suoritetaan huoltopesu keväällä ennen kesän alkua. Samoin
voimme harkita nykyisten taulujen valaisemista led-tyyppisillä
valaisimilla, jolloin ne näkyisivät tienvarressa myös pimeään
vuodenaikaan.
Jos taulujen kokoa, ulkoasua ja sisältöä halutaan aloitteen
mukaisesti alkaa uudistamaan ja mahdollisesti taulujen
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sijaintipaikkoja Vt14 varressa siirtämään uusiin sijaintipaikkoihin,
tulee kyseinen aloite siirtää elinkeinopalveluiden valmisteluun,
koska kyseessä on lähinnä matkailun edistämiseen liittyvä aloite.
Kunnallisteknisissä palveluissa ei ole myöskään resursseja taulujen
suunnitteluttamiseen/sisällön tuottamiseen vaan katsomme, että ne
kuuluvat tässä tapauksessa kaupungin elinkeino-/matkailuasioista
vastaaville tahoille.
Vt14 kuuluu hallinnollisesti ELY-keskukselle, jolloin mahdolliset
luvat uusille tauluille tulee hakea ELY-keskukselta
Ennen uusien lupien hakua ELY:stä, olisi syytä selvittää uusien
taulujen koko (leveys*korkeus), ulkoasu ja sijainti.
Taulujen koon ja ulkoasun perusteella tarkentuu myös taulujen
perustamisen kustannusarvio (sis. asennukset, materiaalit ja
huoltokulut).
Kun kustannusarvio on selvillä, tulee tauluja varten varata myös
investointirahoitus.
valmistelu: infrapäällikkö Jani Ahokas, 044 417 4601
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää, että valtuustoaloite siirretään
elinkeinopalveluiden valmisteltavaksi.
Lautakunta toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Pekka Turunen
Elinkeinopalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 25

26.01.2021

Olli Österlundin valtuustoaloite; Jäähallien sosiaalitilat ja parkkipaikat
matkailuajoneuvojen käyttöön kesäkaudeksi
608/55.559/2020
TL § 25
Selostus:

Olli Österlund on tehnyt 15.12.2020 § 98 seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Valtuustoaloite 14.12.2020
JÄÄHALlIEN SOSIAALITILAT JA PARKKIPAIKAT
MATKAILUAJONEUVOJEN KÄYTTÖÖN KESÄKAUDEKSI
Korona-aika on saanut matkailuajoneuvojen myynnin noin 15 %:n
kasvuun ja vanhojenkin autojen käyttö on entisestään lisääntynyt.
Iso osa autoja käyttävistä perheistä olisi valmis kuluttamaan
Savonlinnalaisten yritysten palveluja huomattavasti enemmän jos
majoitus sijaitsisi kävelymatkan päässä ravintoloista ja muista
palveluista.
Autoille on tällä hetkelläkin pieni määrä paikkoja eri puolilla
kaupunkia mutta peseytymistilat ja toiletit takuulla lisäisivät yöpyjien
määrää ja viihtyvyyttä. Myös luonnonläheisille leirintäpaikoille
Tanhuvaarassa ja Vuohimäellä varmasti edelleen riittäisi kysyntää
ja vaihtoehtoisten yöpymispaikkojen valikoima lisäisi sekä tänne
tulevien ajoneuvojen määrää että viipymää.
On selvää että yöpymisestä pitäisi veloittaa vähintäänkin veden,
sähkön ja siisteyden ylläpidon kattava korvaus. Voisi kartoittaa
löytyykö asiasta kiinnostunutta yrittäjää toimintaa valvomaan ja
pyörittämään.
Parhaassa tapauksessa jotain voisi jäädä jäähalliyhtiön vuokrienkin
katteeksi.
Jos jäähallit näillä toimenpiteillä saadaan kesälläkin eläviksi
tarjoavat tilat toki mahdollisuutta järjestää ravintola, messu ym.
tyyppistä toimintaa.
On selvää että toteutus ei saisi estää tai haitata esimerkiksi
veteraaniturnauksen järjestämistä mutta muilta osin jäähallit ovat
kesä-heinäkuussa nykyisin tyhjillään.
Olli Österlund"
Kaupunginhallitus on 21.12.2020 § 494 lähettänyt aloitteen
toimenpiteitä varten kiinteistöjohtajalle.
Jäähalli on vuokrattu Savonlinnan Jäähalli Oy:lle ja he vastaavat
alueen ja tilojen hallinnasta. Kiinteistöjohtaja on ollut yhteydessä
Savonlinnan Jäähalli Oy:n ja pyytänyt heidän lausuntoaan, olisiko
Savonlinnan Jäähalli Oy halukas hoitamaan ko.
matkailuajoneuvojen ja sosiaalitilojen vuokrausta matkailijoille.
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Savonlinnan Jäähalli Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa 14.1.2021 ja
toteavat, että aloitteen mukaista järjestelyä kannattaa selvittää
edelleen, toteutuakseen järjestely vaatii ulkopuolisen yrittäjän, joka
ottaa toiminnan pyörittämisen vastuulleen, hallituksen ote
luettavissa kokousmateriaalina extranetissa.
Yritysvaikutusten arviointi:
Ko. matkailuautojen parkkeerausta ja sosiaalitiloja tarjoaa mm.
leirintäalue Vuohimäessä ja Tanhuvaaran urheiluopisto.
Jos kaupungin omistamassa kiinteistössä ko. tyyppistä palvelua
tarjotaan tulee se olla markkinahintaista palvelua.
valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää, että mikäli ko. toimintaan löytyy yrittäjä niin
Savonlinnan Jäähalli Oy voi tehdä vuokra/toimintasopimuksen ko.
yrittäjän kanssa.
Lautakunta toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Olli Österlund
Savonlinnan Jäähalli Oy
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 26

26.01.2021

Savonlinnan Jäähalli Oy:n anomus jäähallin vuokrajärjestely
32/61.611/2021
TL § 26
Selostus:

Savonlinnan Jäähalli Oy on vuokrannut Savonlinnan kaupungilta
varsinaisen jäähallin. Harjoitusjäähalli on Jäähalli Oy:n
omistuksessa.
Savonlinnan Jäähalli Oy on Savonlinnan kaupungin 100%
omistama yhtiö.
Savonlinnan Jäähalli Oy on hallituksensa 14.1.2021 päätöksellä
anonut vuokrarästien hyvittämistä vuoden 2020 vuokrien osalta.
Perusteluna vuokrarästien syntyyn on ollut covid 19 pandemia.
Vuoden 2020 osalta on tehty keväällä 2020 kirjallinen
vuokrienmaksun järjestely, siten että vuokrarästit olisi maksettu
2021 ja 2022 aikana. Savonlinnan Jäähalli Oy esittää nyt, että ko.
sopimuksen mukaiset vuokrarästit hyvitetään. Vuokrarästejä
vuodelta 2020 on 88250,54 €.
Vuoden 2021 osalta Savonlinnan Jäähalli Oy anoo vuokran
puolittamista toistaiseksi. Tammikuun osalta maksamaton vuokra
on 12632,75 €. Kuukausitasolla anottu vuokran puolittaminen on
6316,38 €.
Savonlinnan Jäähalli Oy maksaa jäähallista pääomavuokraa ja
yhtiö maksaa kaikki ylläpitokulut hallien toiminnasta.
Savonlinnan Jäähalli Oy:n hallituksen päätös on
kokousmateriaalina lluottamushenkilöiden extranetissä.
Savonlinnan kaupunki ja urheiluseurat ovat tehneet sopimuksen
ylimääräisten jäävuorojen ostosta jos Savonlinnan Jäähalli Oy:n
talous niin vaatii, mutta tässä covid 19 tapauksessa ko. menettely
on ollut mahdoton, koska hallit ovat olleet vajaassa käytössä ja
niissä on ollut rajoitetut käyttäjämäärät covid 19 pandemian takia.
Toimitilapalveluilla/teknisellä toimella ei ole esittää katetta saamatta
jääville vuokrille.

Yritysvaikutusten arviointi
Tilojen käytöstä kaupungin tulee periä markkinahintaista vuokraa
yhdenvertaisuuden takia. Savonlinnassa on toinen jäähalli
Tanhuvaaran urheiluopistolla. Vuokrien hyvittämisen vaikutusta ei
voi arvioida, koska jäähallin käyttöön on vaikuttanut covid 19 ja siitä
johtuneet käyttörajoitukset kaikkien urheiluhallien tapahtumiin.

Pöytäkirjantarkastajat:
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valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756
Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omasta puolestaan Jäähalli
Oy:n esityksen vuoden 2020 vuokrien hyvittämisestä (yhteensä
88250,54 €) ja vuoden 2021 osalta vuokrien puolittamisen
toistaiseksi (6316,38 €/kk) ja esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että toimitilapalveluille osoitetaan
150.000 € lisämääräraha käyttötalouspuolelle kattamaan
puuttumaan jäävä vuokratulo, joka kohdistuu pakollisiin
pääomapoistoihin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Toimitilapalvelut
Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 27

26.01.2021

Tilojen käyttäjien tyytyväisyyskysely vuodelta 2020
33/61.619/2021
TL § 27
Selostus:

Talousarvion 2020 tuloskorteissa on esitetty tavoitteita kiinteistöjen
ylläpitoon ja käyttäjien tyytyväisyyteen tiloista.
Toimitilapalvelut on loppuvuodesta 2020 tehnyt tilojen
tyytyväisyyskyselyn. Kyselyn tulokset on pöytäkirjaliitteenä A.
Tavoitteena tuloskortissa on ollut taso 3 (asteikko 1-5).
Kyselyn tuloksen keskiarvo oli 3,61.
valmistelu: kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi pöytäkirjaliitteenä A olevan
tilojen käyttäjien tyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2020
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Toimitilapalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 28

26.01.2021

Toimitilapalvelujen investointi-ja korjausvelkaohjelman toteutus vuodelle 2021
604/55.552/2020
TL § 28
Selostus:

Toimitilapalveluiden investointiohjelman nettosumma vuodelle 2021
on 18.2 milj.€ (KV 14.12.2020 §79).
Hankkeiden rakennuttamistehtävät ja talotekniset valvontatehtävät
esitetään suoritettavaksi suurimmalta osin omana työnä.
Hankkeiden suunnittelu ja rakennustekniset työt esitetään
pääsääntöisesti tilattavaksi kilpailutuksen perusteella ulkopuoliselta
konsulttitoimistoilta.
Investointiohjelmaan on varattu vuoden 2021 korjausvelkakohteisiin
1.5 milj. euron määräraha. Toimitilapalvelut on laatinut
korjausvelkainvestoinneille ohjelman vuosille 2021-2024. Ohjelma
on kokousmateriaalina extranetissä.
Ohjelman kustannusarviot ovat kokemukseen perustuvia karkeita
arvioita, koska tarkkoja rakenteiden tutkimuksia ja niiden pohjalta
laadittuihin suunnitelmiin perustuvia arvioita ei ole käytettävissä.
Pienehköjen kohteiden osalta ei ole taloudellisista niitä laatia. Tästä
syystä toteutuvat kustannukset saattavat poiketa suunnitellusta.
Joissakin kohteissa mm. tekniset laitteet ovat käyttöiältään vanhoja,
joten niiden kohdalla on otettu tietoinen hallittu riski ja jätetty kohde
priorisoidun listan ulkopuolelle. Mikäli edellä mainittu riski kuitenkin
toteutuu suunnittelukauden aikana, tuodaan ohjelma tältä osin
uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi
valmistelu: toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755
rakennuttajainsinööri Janne Reijonen, 044 417 4758

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointikohteiden 2021
toteutuksen selostusosassa esitetyn mukaisesti.
Lisäksi lautakunta hyväksyy extranetissä olevan vuosien 2021 –
2024 korjausvelkaohjelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä
oikeuttaa toimitilapalvelut poikkeamaan ohjelmasta
kokonaismäärärahan puitteissa.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Toimitilapalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 29

26.01.2021

Savonlinnan Veden vesihuoltoverkoston saneerausohjelma vuodelle 2021
10/72.724/2021
TL § 29
Selostus:

Savonlinnan Vesi on määrittänyt vesihuoltoverkoston
saneerausvelan. Saneerausvelan hallitsemiseksi tulee
vesihuoltoverkostoa saneerata vuosittain tasaisesti 2,04 milj.
eurolla seuraavien vuosikymmenien ajan.
Savonlinnan Vesi on varannut vuodelle 2021 vesihuoltoverkoston
saneerausohjelmaan mainitun 2,04 milj. euroa.
Saneeraukset suunnataan vanhoihin vesijohtoihin,
jätevesiviemäreihin ja sekaviemäreihin. Vesijohtojen
saneeraamisella varmennetaan vedenjakelua vähentämällä
vesijohtorikkojen todennäköisyyttä. Jätevesi- ja sekaviemäreiden
saneerauksen tarkoituksena on vähentää jätevedenpuhdistamolla
käsiteltävän veden määrää, minimoimalla huleveden pääsyä
viemäriverkostoon. Saneeraukset pienentävät ympäristövahingon
riskiä kaupunkistrategian ja Savonlinnan Vedelle tavoitekortissa
asetetun kriittisen menestystekijän mukaisesti.
Saneerausohjelma on luettavana extranetissa.
valmistelu: verkostoinsinööri Leena Vihavainen, 044 417 4811

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta hyväksyy Savonlinnan Veden
vesihuoltoverkoston saneerausohjelman vuodelle 2021 ohjeellisena
noudatettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Kunnallistekniset palvelut
Järvi-Suomen Energia
Suur-Savon Sähkö Oy
BLC
Elisa
Savonlinnan Vesi

Toimenpiteet:

Pöytäkirjantarkastajat:
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Tekninen lautakunta

§ 30

26.01.2021

Ennakkoavustusten maksaminen yksityisteiden lauttaliikenteelle 2021
TL § 30
Selostus:

Savonlinnan kaupungin alueen yksityisteillä liikennöi kuusi
moottoroitua lauttaa tai lossia. Niiden käyttökustannukset
muodostavat suurimman ja todella merkittävän tiekunnan jatkuvan
menoerän. Avustusten maksuaikatauluista johtuen näiden
tiekuntien toimintakulut joudutaan yleensä rahoittamaan vuoden
lopulla tai viimeistään vuodenvaihteen tienoilta eteenpäin
velkarahalla.
Tiekuntien velkaantumista on pyritty ehkäisemään
ennakkoavustuksilla. Velkaantumista on pyrittävä välttämään, sillä
valtio ei hyväksy tiekuntien korkomenoja avustusten piiriin. Valtio
maksaa omat (edellisen vuoden kustannuksiin perustuvat)
avustuksensa vasta toukokuussa.
Asian johdosta on oltu yhteydessä tiekuntiin. Ennakkoavustuksina
voidaan maksaa enintään se summa, mikä tulee arviolta olemaan
kaupungin kokonaisavustus edellisen vuoden kuluihin.
Tarpeet huomioiden lauttaliikennekustannuksiin voitaisiin myöntää
ennakkoavustuksina esityksestä ilmenevällä tavalla kuudelle
tiekunnalle yhteensä 200.000 euroa . Avustukset tulisi maksaa
mahdollisimman pian. Loput avustukset maksetaan muiden
tieavustusten yhteydessä vuoden lopulla. Lopullisissa avustuksissa
huomioidaan maksetut ennakkoavustukset.
valmistelu: mittausinsinööri Paavo Nevalainen, 044 417 4650,
toimistosihteeri Kirsi Sinkkonen, 044 417 5077

Teknisen johtajan esitys:
Tekninen lautakunta päättää, että lauttaliikennettä hoitaville
tiekunnille myönnetään vuonna 2021 ennakkoavustusta
seuraavasti (suluissa vuonna 2020 maksettu kokonaisavustus):

Pöytäkirjantarkastajat:

Tiekunta

Ennakkoavustus

Kesamonsaaren yksityistie
Laukansaaren yksityistie
Pietolansaaren yksityistie
Ritosaaren yksityistie
Ahvionsaaren yksityistie
Tuohisaaren yksityistie

40.000 € (50.807 €)
25.000 € (51.661 €)
25.000 € (35.404 €)
40.000 € (40.347 €)
25.000 € (36.757 €)
45.000 € (60.301 €).
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Toimenpiteet:

Taloushallinto
Tiepalvelut

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kuntalain 91 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua eikä täytäntöönpanoa:
§:t 1- 3, 10, 14, 20 ja 27
Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon
voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan
”oikaisuvaatimusohjeet”.
Kuntalain 88 §:stä johtuen muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksin, koska päätökseen
voidaan hakea muutosta hallintovalituksin Itä-Suomen hallinto-oikeudelta maankäyttö- ja
rakennuslain 190 §:n nojalla. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan ”hallintovalitukset”.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien
päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen
§:t 4 - 9, 11 - 13, 15, 16 - 19, 21 - 26, 28 - 30
Oikaisuvaatimus tulee osoittaa tekniselle lautakunnalle ja toimittaa Savonlinnan tekniselle
toimialalle osoitteella Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna,
sähköposti: tekninen.toimiala@savonlinna.fi,
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin:
§:t
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen
johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella
Pöytäkirjantarkastajat:

SAVONLINNAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2021

Tekninen lautakunta

26.01.2021

66

PL 1744, 70101 Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintovalitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta hallintovalituksin:
§:t
Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella
PL 1744, 70101 Kuopio, käyntiosoite Minna Canthin katu 64. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksianto
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä teknisen toimialan hallintopalvelussa ja
Savonlinnan kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/paatoksenteko 27.1.2021.
Todistaa viran puolesta
Pirjo Salmi
toimistonhoitaja

Pöytäkirjantarkastajat:

