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PÖYTÄKIRJA 7/ 2016 
 
Kokousaika  02.11.2016 klo 15:15 – 17:10 
 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä olleet jäsenet Ahti Lindgren puheenjohtaja 
  Pekka Honkanen   
  Ari Kämppi 
  Pirjo Kiesilä  Virpi Reinikaisen varajäsen 
 
Muut läsnä olleet Esko Kekkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Pentti Pylkkänen kunnanhallituksen edustaja 
  Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitä- 
    jä pykälät § 54 – 58, poistui klo 15:40 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
    pykälät § 59 – 62. saapui klo 15:40 
 
Poissa  Eeva-Liisa Lindgren 
  Virpi Reinikainen 
   
Tekn.ltk  
54 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
55 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kiesilä ja Pekka Honkanen. 
 
   
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
 
  _______________ ________________ _______________ 
  Ahti Lindgren Petri Luukkonen Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 
  
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika  8 / 11 2016 
 
 
  ________________  ________________ 
  Pirjo Kiesilä   Pekka Honkanen  
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 10.11.2016  
  
  ________________ 
  Satu Myyryläinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
56 § Rak.tark. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutok-

sin; asia Lausunto Hallintosäännöstä siirrettiin käsiteltäväksi pykälän 
Jätemaksutaksan tarkistaminen 1.1.2017 jälkeen. 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN TILAA 
97–402-33-0  KYHNYLÄ 
_______________ 
Tekn.ltk 30.3.2016  
 19 §  Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka pie-

neen saareen loma-asumisen alueeksi (RA 1). Saman tilan (33:0)  
  osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi (M). 
   

     
   
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen 

  
  Tavoitteena on, että Kotkatsalonsaaren palsta ja edustan pieni saari 

muodostavat yhden yhtenäisen rakennuspaikan.  
 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan 

muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien 
Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0 nähtäville 14 vuorokauden ajak-
si, MRL 62 ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
_____________________ 

Tekn.ltk 2.11.2016 
57 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 21.4. – 6.5.2016 saatiin neljä 

viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon maakunta-
liitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 
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  ELY-keskuksella ei ollut itse kaavaselostuksesta huomautettavaa. ELY-

keskus esitti lausunnossaan: ”Kaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa tulisi olla tietoa mm. siitä, missä kaava-aineistot ovat  

  nähtävillä, kuinka kannanotto tapahtuu ja millainen on muutoksenha-
kumenettely kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen.” 

 
  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan että jätevesiä 

koskeva kaavamääräys tarkennetaan: ”Jätevesien käsittelyjärjestelmät 
on suunniteltava ja toteutettava talousvesien käsittelystä vesihuoltolai-
toksen viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen ja kun-
nan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Rantarakennuspaikoilla 
sovelletaan jätevesien käsittelyjärjestelmää suunniteltaessa aina ympä-
ristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pilaantumiselle herkkien ainei-
den vaatimustasoa jossa perusvaatimuksena on mustien jätevesien 
kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön.” 

 
  Lausuntojen perusteella OAS:aa on täydennetty ELY-keskuksen lau-

sunnon mukaisesti. 
 
  Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä ei ole muutettu, koska ei ole 

tarkoituksen mukaista, että yhdellä pienellä osalla Liekuneen kaavaa 
on erilainen määräys kuin muilla osilla. Jätevedet on joka tapauksessa 
hoidettava voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluohjei-
den mukaisesti. 

     
  Muistutuksia ei tullut. 
    

Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 1. 
   
  Nykyinen tilanne ja muutos: 
 
   

     
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen  
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 Rak.tark. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden ajaksi 

Liekuneen - Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksen ja pyy-
tää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 

  
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kyhnylä 33:0. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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JÄTEMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN 1.1.2017 
 
Tekn.ltk 
58 §  Hirvensalmen kunnalla on sopimus yhdyskunta- ym. jätteiden vastaan-

ottamisesta Metsä-Sairila Oy:n kanssa. 
Sopimus koskee Hirvensalmen kunnan alueella syntyvää yhdyskunta-
jätteen sekä hyötyjätteen vastaanottoa ja käsittelyä Mikkelin kaupun-
gissa sijaitsevalla Metsä-Sairilan jäteasemalla. 
Jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta sekä hyöty- ja ongelmajätteistä 
huolehtii Hirvensalmen kunta jätelain edellyttämällä tavalla. 
 
Jätelain 9 luvun 78 §:n ja 80 §:n mukaan kunnalla on oikeus kantaa jär-
jestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvi-
en kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua 
yhdestä tai useasta maksusta. 
Jätelaki kehottaa määräämään taksan myös siten, että se kannustaa 
jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyn-
tämiseen. 
 
Jätemaksuihin on tehty 2,5%:n korotus.  

   
  Aluekeräyspisteiden käyttömaksut ovat v.2017 alusta lukien 45 

€/henkilö/vuosi vakituisilta asunnoilta; enintään 180,00 €/talous (4 hen-
kilön maksu) ja vapaa-ajan kiinteistöiltä 80 €/talous/vuosi (hinnat sis.alv 
24 %). 

 
  Liitteenä nro 2 esitys jätemaksutaksasta 1.1.2017. 
 
 Rak.tark. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteenä nro 2 olevan 

jätemaksutaksan hyväksymistä, joka tulee voimaan 1.1.2017. 
   
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Tekninen lautakunta   2.11.2016   69
        

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
LAUSUNTO HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ  
 
Tekn.ltk 
59 §   Kuntalain mukaan valtuusto hyväksyy kunnan hallintosäännön. Kunta-

lain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa 
annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toiminnan järjes-
tämisestä, hallinto- ja päätöksentekomenettelystä sekä valtuuston toi-
minnasta. Uudessa kuntalaissa lähtökohtana on, että kaikki johtosään-
nöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita 
johtosääntöjä. 

  Hirvensalmen kunnan voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 12.12.2011 § 68. 

 
  Tämä hallintosääntö korvaa aiemmat: 
  – kunnanvaltuuston työjärjestys (Kvalt 16.12.1996) 
  – kunnanhallituksen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  – kunnan hallintosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  – Sivistystoimen johtosääntö (Kvalt 12.12.2011) 
  – Tarkastussääntö (Kvalt 16.12.1996) 
  – Teknisen päävastuualueen johtosääntö (Kvalt 26.4.2010) 
   
  Liitteenä 3 hallintosääntöluonnos. 
 
 
 Tekn.joht Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle, että sillä 

ei ole huomautettavaa hallintosääntöluonnokseen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
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TALOUSARVIO JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2017  
 
Tekn.ltk 
§ 60  Teknisen päävastuualueen talousarvio ja investointisuunnitelma vuo-

delle 2017 esitellään kokouksessa.  
 
 Tekn.joht. Merkitään tiedoksi Teknisen päävastuualueen talousarvioehdotus ja 

investointisuunnitelma vuodelle 2017. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
61 §  Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 
 

1. Kunnanhallituksen pöytäkirjaotteet 26.9.2016 kokouksesta: 
 

 Talousarvion 2017 raamit § 104 

 Hallintosäännön hyväksyminen § 106  
 
 

  Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
   
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
62 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-
ta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen: 
 
§  
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 54 - 62 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§  

 
 

Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa 
kuntalain 89 §:n mukaan valittaa. 
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedok-
sisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi-
kaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jäl-
keen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katso-
taan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 
 
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 
tekijän allekirjoitettava. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN KUNTA/TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 


