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Paikka: Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 
Kokoukseen kutsutut: 
 
Teknisen lautakunnan jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 
Rahkonen Pirjo, pj.  Päivärinta Markus 
Känsälä Pasi, vpj.  Ruuttula Merja 
Timlin Sulo   Korpi Heli 
Tölli Lea K.    Jokitalo Petri 
Luomala Elisa   Salonsaari Tapio 
Pärkkä Annu    Haikara Hanna 

 Sipilä Ari   Myllyoja Jarkko  
  
 Kunnanhallituksen edustajat: 
 Hannula Ahti 
 Honkala Kari 
 
Käsiteltävät asiat:  

 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
§    Sivu 

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon torstaina8.10.2020. 
 
 
Pirjo Rahkonen  Sami Puputti 
puheenjohtaja, mtty  vs. tekninen johtaja 
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TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023 
 

Tekninen lautakunta 29.9.2020 §  
 
Kuntalain (410/2015) 110 §:n valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle ta-
lousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-
lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laaditta-
va siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-
taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja ta-
louden tavoitteet. Talousarvion laadintaa varten kunnanhallituksen tehtävänä on antaa ohjeita ta-
loudenhoidosta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.2020 § 98 antanut ohjeet ja raamin ta-
lousarvion laatimiseksi. 
 
Kunnanhallituksen antama raami tekniselle lautakunnalle 
 
Tekninen lautakunta TP 2019 TA 2020 TA 2021  
Toimintatuotot (sitova) 5 084 424 5 409 220 5 437 613 
Toimintamenot (sitova) 4 487 736 4 772 387 4 734 363 
Toimintakate 596 688 636 833 703 249 
Poistot 851 534 1 076 200 1 002 960 
 
 
Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa on huomioitu Sievin kunnan strategia ja sen pai-
nopisteet. Tavoitteet talousarviossa on pyritty määrittämään konkreettisiksi, mitattaviksi ja tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Tavoitteet ovat kunnan strategiaa tukevia. 
 
Investointien osalta lautakuntien tulee selvittää esitettyjen investointien käyttökustannusvaikutukset 
ja talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä kehyksen mukainen 
talousarvio voidaan laatia vuodelle 2021. 
 
Oheismateriaalia: 
- Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma 
- Tavoitetekstit 
- Investointiohjelma 
- Henkilöstösuunnitelma 
- Selostus talousarvioraamista poikkeamisesta 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta käsittelee taloussuunnitelman, investointiohjelman 
ja henkilöstösuunnitelman ja esittää edelleen suunnitelmia hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle. 
 
Päätös:  

  
 Lisätiedot: vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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HAIKOLANTIEN OSAN JA KANTOLANTIEN KADUNPITOPÄÄTÖS 
 

Tekninen ltk 29.9.2020 § 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt aloitteen maantien 18234 muuttamisesta kaduksi. Ky-
seinen maantie on keskustan asemakaava-alueella (osa Haikolantietä ja Kantolantie). 
Tiet ovat tällä hetkellä valtion omistamia ja valtio on kunnossapidosta vastaava tienpitäjä. Hallin-
noiva viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ko. tieosuudet palvelevat pääasiassa 
kunnan sisäistä liikennettä. Edellytyksenä tien hallinnolliseen muutokseen on se, että tien on oltava 
asemakaavassa merkittynä katualueeksi.  
 
Sievin kunta on laatinut asemakaava muutoksen, joka koskee kortteleita 21 ja 22, osia kortteleista 
17, 53 ja 161 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja lähivirkistysalueita. Valtuusto on hyväksynyt kaava 
muutoksen kokouksessaan 3.9.2020 § 6. Asemakaava saa lainvoiman lokakuussa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mu-
kaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia 
ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. 
Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä 
velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-  ja puhtaanapidosta an-
netussa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki). 
 
Tontinomistajan velvollisuutena on, ellei kunta ole ottanut kunnossapitoa tehtäväkseen, mm.: 
- Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie. 
- Pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka. 
- Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittö-
mästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvilli-
suuden siistinä pitäminen. 
- Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi 
ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai 
sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru va-
paana lumesta ja jäästä.  
- Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vas-
taavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka 
tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana. 
 
Sievin kunta on ottanut tontinomistajien velvollisuuksista hoitaakseen jalkakäytävien lumen au-
rauksen ja liukkauden torjunnan, talvella kertyneen hiekoitushiekan koneellisen poistamisen sekä 
välikaistalla oleva nurmikon leikkuun ja hoidon. Kunta ei peri kyseisestä työstä erillistä maksua.  
 
Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaa-
van mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) 
on tehty.  Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.  
 
Seuraavien katujen ja katuosuuksien osalta on katsottava kadunpitovelvollisuuden syntyneen ja 
niiden tyydyttävän asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen, joten niiden osalta 
tulee tehdä kadunpitopäätös.: 
 

 Osa Haikolantietä (550 metriä) 
 Kantolantie 
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Haikolantien osa ja Kantolantie on rakennettu hyväksyttyjen piirustusten mukaan valtion tienpitovi-
ranomaisen toimesta. 
Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta tekee Haikolantietä ja Kantolantietä koske-
van kadunpitopäätöksen 1.11.2020 alkaen sekä ilmoittaa päätöksestä kadun varrella sijaitsevien 
kiinteistöjen omistajille tai haltijoille ja ELY-keskukselle siten kuin hallintolain 59 §:ssä säädetään. 
 
Päätös:  
 
Lisätietoja vs. tekninen johtaja Sami Puputti puh. 0444883263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
 
 
OTE 
Katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat/haltijat 
POP ELY 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Tek.ltk 29.9.2020 § x 
 
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
 
8/2020  15.9.2020 Työnantajan tietokoneen ja ohjelmiston käyttö 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedokseen ja 
päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 § :n perusteella teknisen lautakun-
nan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
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