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PÖYTÄKIRJA 3 / 2017 
 
Kokousaika  12.07.2017 klo 17:00 – 18:20 
 
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone   
 
 
Läsnä olleet jäsenet Markku Ruottinen puheenjohtaja 
  Jani Hotanen vpj. puheenjohtaja § 28 
  Dina Samaletdin 
  Kaija Selander 
  Seppo Kovanen 
   
Muut läsnä olleet Heikki Liukkonen kunnanhallituksen pj 
  Ari Kämppi  kunnanhallituksen edustaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
   
Tekn.ltk  
20 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
21 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Dina Samaletdin ja Jani Hotanen 
  
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
________________  ________________  ________________ 
Markku Ruottinen  Jani Hotanen  Asko Viljanen 
Puheenjohtaja  Puheenjohtaja § 28  Pöytäkirjanpitäjä

   
 
   
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___ / ___ 2017 
 
 
________________  ________________  ________________ 
Dina Samaletdin  Jani Hotanen  Seppo Kovanen § 28 
 
     
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 20.07.2017 
   
   
  ________________ 
  Sari Pynnönen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
22 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 
   
Tekn.ltk     
 
23 §  Kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa 

päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-
heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsitel-
tävät asiat (asialista). Esityslista toimitetaan mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. 
 

 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa.  
Kokouspäivä on keskiviikko klo 17.00.   

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 
 
Tekn.ltk 
 
24 §  Kuntalain 140 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-

kaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastami-
sen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. 

 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta päättää, että teknisen lautakunnan kokousten pöy-

täkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kokousta seuraavana 
keskiviikkona. 
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tors-
taina teknisessä toimistossa viraston aukioloaikana. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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TOIMITUSJAOSTON VALITSEMINEN VUOSILLE  2017 - 2020 
 
Tekn.ltk 
25 §  Hirvensalmen kunnan teknisen päävastuualueen johtosäännön 2 §:n 

mukaan teknisessä lautakunnassa on kolmijäseninen toimitusjaosto, 
johon lautakunta valitsee jäsenistään ja varajäsenistään puheenjohta-
jan, varapuheenjohtajan ja yhden varsinaisen jäsenen sekä heille kul-
lekin henkilökohtaisen varajäsenen.  
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on oltava varsinaisia jäseniä. 
 
Sihteerinä toimii tekninen johtaja tai muu toimitusjaoston määräämä 
henkilö.  
 
Jaoston tehtävänä on vastata yksityistielain mukaisista kunnan tehtä-
vistä. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta valitsee kolmijäsenisen toimitusjaoston vuosille 

2017 - 2020, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi 
varsinainen jäsen ja näille kullekin henkilökohtainen varajäsen. 

 
 Päätös Tekninen lautakunta valitsi kolmijäsenisen toimitusjaoston vuosille 

2017– 2020 seuraavasti: 
 
  Puheenjohtaja Markku Ruottinen, varajäsen Jani Hotanen 

Varapuheenjohtaja Seppo Kovanen, varajäsen Kaija Selander 
Varsinainen jäsen Dina Samaletdin, varajäsen Pirjo Kiesilä 
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LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA KOURANTA 3:30 
 
Tekn.ltk 
 
26 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 12.1.-26.1.2017  saatiin neljä 

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

  Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ei tullut virallista lausuntoa. Hei-
dän puoleltaan on kuitenkin todettu, että kaavamuutoksen kohteena 
olevan tontin osalta olisi hyvä täydentää luonnonolojen kuvausta ja 
pyytää kaavoittajaa tarkistamaan ELY-keskukselta ympäristöhallinnon 
tietokannoista, onko alueelta tai lähiympäristöstä tiedossa arvokkaita 
luontokohteita tai lajihavaintoja. 

   
  Kaavanlaatijan vastine: 
  Lausunnoissa ei ole huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kyseessä on 

nykyisen kaavan mukainen RM-alue ja siihen välittömästi liittyvä met-
sätalousalue. 

  Alueella ei ole, voimassa olevan, v. 2012 valmistuneen rantaosayleis-
kaavan yhteydessä todettu mitään erityisiä luontoarvoja. 

  Luontoarvojen osalta ei siten ole mitään lisättävää tässä yhteydessä. 
 
  Valmisteluvaiheen aineistosta (kaavaluonnos) jätettiin yksi mielipide. 
   
  ”Voimassa olevan rantaosayleiskaavamuutokset on aina kohdistettava 

laajempaan kokonaisuuteen eikä vaan yhteen kiinteistöön, 
  jotta tasapuolinen maankäyttöoikeus säilyy kaikilla. Pyydämme huomi-

oimaan lisärakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset ympäristöön. 
  Esitämme alueen virkistyskäytön turvaamisen naapurustossa sijaitse-

villa vapaa-ajan ja vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. 
  Lisäksi mielestämme on aiheellista kysyä vastarannan kiinteistöjen 

omistajien mielipidettä. Jo nykyisellä Kourannan toiminnalla on ollut 
meluhaittaa vastarannalle saakka.” 

 
  Kaavanlaatijan vastine: 
  Nyt laadittavalla rantaosayleiskaavamuutoksella käsitellään ko. RM-

alueen vähäistä rajausmuutosta; muutoksella ei ole vaikutusta maan-
omistajien tasapuoliseen kohteluun. 

  Rantaosayleiskaavamuutos on siten mahdollista kohdentaa pelkästään 
nyt esitetylle alueelle. 

  Kaavamuutoksella ei aiheuteta lisärakentamisesta johtuvaa haittaa 
ympäristöönsä; kaavamuutoksessa ei ole osoitettu lisärakennusoikeut-
ta suhteessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 
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  RM-alueen rajausmuutoksella on lähinnä vähäistä vaikutusta sen ete-
läpuolisen metsätalousalueen laajuuteen ja siten vähäistä vaikutusta 
sen eteläpuoleisiin rakennuspaikkoihin. 

  Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä eivätkä aiheuta haittaa näiden alu-
eiden maankäytölle. Valmisteluvaiheen aineisto on pidetty yleisesti 
nähtävillä, jolloin siihen on voinut esittää kannanottoja laajemmankin 
ympäristön maanomistajat. 

  Kaavamuutoksesta, eli vähäisestä rajausmuutoksesta maanomistajan 
omistaman alueen sisällä, ei aiheudu mitään uutta haittaa suhteessa 
voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 

 

   

  Ote Länsiosan rantaosayleiskaavasta kaavamuutosalueen kohdalta 

  Kaavamuutosalueelle on yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelualue 
(RM-1 / 800) ja maa- ja metsätalousalue (M) -aluevarausmerkinnät. 

 

   
  karttaote muutosehdotuksesta 
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 Tekn joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden ajaksi 
Länsiosan  rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen ja pyytää siitä tar-
vittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 

  
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kouranta 3:30. 

  Muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 1. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSET KORTTELEISSA 103 JA 104  
(LUONNOSVAIHE) 
 
Tekn.ltk 
 
27 §  Hirvensalmen keskustaajama sijaitsee Liekuneen ja Ryökäsveden väli-

sellä kannaksella. Etäisyys alueen seudulliseen keskukseen Mikkeliin 
on noin 30 kilometriä. Nykyiset korttelit 103 ja 104 muodostavat taaja-
man keskeisimmän alueen toimintoineen. 

 
  Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan 

alueen tuleviin haasteisiin sekä päivittää asemakaava yleiskaavan mu-
kaiseksi. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja toimintojen välistä 
jakoa.  

 Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täydennysra-
kentamisen vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä järjestäyty-
neen pysäköinnin sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 
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Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle Hirvensalmen kunnan toimesta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville yhtä aikaa 
kaavaluonnoksen kanssa.  
Nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 
 Kaavamuutoksella ajantasaistetaan nykyistä asemakaavaa vastaa-
maan paremmin nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan ohjausvaikutus 
otetaan huomioon asemakaavamuutoksissa. Kaavassa osoitetaan alu-
eita lähipalveluille, asumiseen ja liiketoimintaan. 
Asemakaavan pinta-ala on n. 2,8 ha. 
 
Suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjään-
nöksiä. Pitäjäntupa on suojeltu rakennus. Alue kuuluu kunnalliseen ve-
si- ja viemäriverkostoon.  

 

  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta.  
 
  
  
 Tekn joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville asemakaavaluonnok-

sen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokauden ajaksi 
ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 27 §. 

  
Muutosluonnos koskee Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 ja 
104. Muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 2. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2017 
 
Tekn.ltk 
  
28 §  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.4.2014 perusteet yksityisteiden 

kunnanavustusten käsittelyyn. 
Yksityisteiden kunnossapidon avustukset oli haettavana 28.4.2017 
mennessä. Avustushakemuksia saapui 108 kpl, joissa haettiin avustus-
ta 226,035 km:lle. Yksityistieavustuksiin ja lauttaliikenteen avustukseen 
on varattu vuoden 2017  talousarviossa yhteensä 106 000. 

 
Laskennallinen kilometrikustannus on 885 €, joka on keskiarvo vuoden 
2016 tiekuntien ilmoittamista kunnossapitomenoista €/ km.  
  
Valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti tiet on jaettu kolmeen 
luokkaan.  Laskennallinen avustus I-luokassa on 50 %, II-luokassa 40 
% ja III-luokassa 30 %.  I-luokan tie saa avustusta km / vakituinen asu-
tus 442,50 € ja II-luokan tie saa avustusta 354 € /km ja III- luokan tie 
saa avustusta 265,50 € /km.       
Avustus on kuitenkin enintään 50 % vuoden 2016 tiekunnan ilmoitta-
mista kunnossapitokustannuksista. 
 
Jääteille määritelty avustus on 70 % on 70 %  tiekunnan ilmoittamista 
edellisen vuoden (2016) kustannuksista kustannuksista. Kuitenkin jää-
teiden avustus maksetaan siten, että jääteiden tiekunnan tulee esittää 
vuoden 2017 hyväksyttyjä menoja niin, että omavastuuosuus jää 30 
%:iin. Maksettava avustus on enintään myönnetty avustus. Avustuk-
sesta voidaan maksaa ennakkoon jäätilanteen mukaan.  
Avustuskauden tiliaineisto tulee toimittaa tarkastettavaksi ennen avus-
tuksen loppuerän maksamista. Hallintokulut eivät ole hyväksyttyjä kun-
nossapidon kustannuksia ja jäätien saamat mahdolliset tulot vähentä-
vät avustusta (paitsi tiemaksut). 
 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta myöntää vuoden 2017 yksityistieavustukset 
   73 719,50 € ja jääteiden avustukset 4 235,70 €, yhteensä 77 955,20 € 

liitteen nro 3 mukaan ja päättää, että avustukset maksetaan 31.8.2017 
mennessä. 
Jääteiden avustukset maksetaan 31.12.2017 mennessä kun tiekunta 
on esittänyt vuoden 2017 menojen tositteet.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
  Monikkalan yksityistein osalta Markku Ruottinen oli esteellinen ja asian 

käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jani Hotanen ja pöytäkirjantar-
kastajana Seppo Kovanen. Seppo Kovanen oli esteellinen Juusan ja 
Perämatin yksityisten avustuskäsittelyn osalta. 
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PUULAN LAUTTALIIKENNE TIEKUNNAN KIRJE 
 
Tekn.ltk 
 
29 §  Puulan lauttaliikenne tiekunta esittää 27.10.2016 päivätyllä kirjeellään 

 Hirvensalmen kunnan rahoitusosuuden muuttamista 
 nykyisestä 70 %:sta pysyvästi 100 %:iin ELY-keskuksen maksaman 
 tuen jälkeen jäävästä osuudesta. 
 
 Yksityisen lautan toiminta perustuu osakkaiden rahoitusosuuden 
 lisäksi valtaosin julkiselle rahoitukselle. ELY-keskuksen kautta 
 tuleva valtion rahoitusosuus on 80 % ja jäljelle jäävistä 
 kustannuksista Hirvensalmen kunta vastaa 70 % osuudella. 
 

  Lauttapaikkojen (lossit, lautat) avustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi 
hyväksytään seuraavat kohtuulliset kustannukset: 

 
  − kuljettajien palkat henkilösivukuluineen 
  − työterveyshuolto 
  − kuljettajien ammattitaidon ylläpitämiseen liittyvät lakisääteiset kurssit 
  − poltto- ja voiteluaineet 
  − lauttapaikan sähkökulut 
  − lauttapaikan puhelinkulut 
  − lautan vakuutukset 
  − lossin tai lautan vuokrat 
  − lossin tai lautan kunnossapitomenot 
  − laiturin ja muiden rakenteiden kunnossapito 
   
  Hirvensalmen kunnanhallitus on lausunnossaan yksityistielain  

muutoksesta (khall § 26/6.3.2017) esittänyt lautta- ja lossiliikenteen val-
tionavustuksen nostamista nykyisestä 80 %:sta 100 %: iin hyväksyttä-
vistä kustannuksista.  
 
Vaikkakin käyttökustannuksia avustettaisi valtion tai kunnan toimesta 
100 % niin Puukonsaaren lossiliikenne ei voisi avautua liikenteelle jo-
kamiehen käyttöön, koska täytyisi ottaa huomioon myös lautalle johta-
van Niemelän yksityistien kunnossapitokustannuksiin osallistuminen.  

   
Hirvensalmen kunta myönsi avustusta vuonna 2016 muille yksityisteille 
76 576,60 €, josta jääteiden osuus oli 4 874,10 €. 

 
Hirvensalmen kunta avustaa yksityisteitä siten, että tienvaikutuspiirissä 
tulee olla vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö ja matkaa kiinteistölle  
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vähintään 300 m. Vuoden 2016 avustukset vaihtelivat laskennallisesta 
keskimääräisestä kilometrikustannuksesta tieluokittain 30 % - 50 % vä-
lillä/km, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.  
 
 
Jääteitten kustannuksista kunta vastaa 70 %. Pelkästään vapaa-ajan 
asunnoille johtavia yksityisteitä ei avusteta. 
 

  Muutoksen lisäkustannusvaikutus kunnalle vuoden 2016 kulurakenteel-
la olisi 11.435 €. Tiekunta arvioi, että mikäli kunnan rahoitus nostetaan 
100 %:iin vuodesta 2017 alkaen, kunnalle aiheutuva kokonaiskustan-
nus olisi lauttaliikenteestä 46 558 €. 

  
  Saaristo-osakuntalisän määräytymisessä vaikutusalue on laajempi 
  (VN 19.9.2016), joten pelkästään lauttaliikenteen huomioiminen 
  saaristo-osakuntalisän vaikutuksesta asettaa tiekuntia eriarvoiseen 

asemaan (yhdenvertaisuussäännös). 
 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan esittää olla muuttamatta 

erikseen Kvalt § 10/14.4.2014 päätöstä koskien lauttaliikenteen kun-
nossapitokustannusten avustamista. Yksityisteiden kunnossapitokus-
tannusten avustamisen perusteiden tarkentaminen/muuttaminen tulee 
tehdä laajemmin myöhemmässä vaiheessa. 

  Yksityistieavustusten perusteet liite nro 4. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.   
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PUULAN LAUTTALIIKENNE TIEKUNNAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS 
VUODELTA 2016 
 
Tekn.ltk   
30 §  ”Puulan lauttaliikenne-tiekunta hakee Hirvensalmen kunnalta vuoden 

2016 avustuksen loppuosan maksatusta avustuskelpoisten kustannus-
ten mukaan seuraavasti: Avustuskelpoiset kulut yhteensä197 266,56 €, 
josta Elyn:osuus - 80% = 157 813,25 €, jää 39 453,31 €, josta kunnan 
osuus 70% = 27 617,31 €. 

  Summasta on saatu ennakkoa 13 341,30 €. Maksatusta haetaan lop-
pusummalle 14 276,02 €.” 

 
  Hakemuksen liitteenä on pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma, tase, tosit-

teet, tilintarkastuskertomus v.2016 ja kokouspöytäkirjat v.2016
   

  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.4.2014 perusteet yksityisteiden 
kunnanavustusten käsittelyyn. 
Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %, loppuosa kunta 70 
% ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista.  
 

   
  Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä työ-ja elinkeinotoimis-

tojen kehittämis- ja hallintokeskuksen hyväksymät kustannukset esite-
tyistä v.2016 kustannuksista ovat 196 729 €. Tästä myönnetty valtion 
avustus 80 % on = 157 383 €. Jäljelle jäävästä osuudesta 39 346,00 € 
kunnan osuus on 70 % = 27 542,20 € ja lauttaliikenne-tiekunnan osuus 

  30 %=  11 803,80 €. Kunta on maksanut ennakkoa 13 341,30 € joten 
jäljelle jäävä maksuosuus on 14 200,90 €. 

 
  KEHA:n päätös 17.5.2017 PIRELY/1534/2017 lauttapaikan v.2016 

kunnossapidon valtionavustuksen ja vuoden 2017 ennakon maksami-
sesta liitteenä nro 5. 

 
 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää myöntää Puulan lauttaliikenne-tiekunnalle 
vuoden 2016 lauttaliikenteen ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista 
maksetun ennakon 13 341,30 € lisäksi 14 200,90 €. Kunnan avustus 
vuodelle 2016 yhteensä 27 542,20 €. Avustus maksetaan 31.8.2017 
mennessä. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PUULAN LAUTTALIIKENNE TIEKUNNAN ENNAKKOAVUSTUSHAKEMUS  
VUODEN 2017 KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKULUIHIN 
 
 
Tekn.ltk   
31 §  ”Puulan lauttaliikenne-tiekunta hakee Hirvensalmen kunnalta ennakko-

avustusta vuoden 2017 käyttömenoihin.” 
     
  Ennakkomaksun laskentaperusteena vuodelle 2017 KEHA.lla on vuo-

delle 2016 myöntämänsä avustus 157 383 €. 
 
  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.4.2014 perusteet yksityisteiden 

kunnanavustusten käsittelyyn. Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: 
valtio 80 %, loppuosa kunta 70% ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä 
kustannuksista.  

  Lopullinen avustus päätetään myönnettäessä vuoden 2017 avustuksen 
loppumaksatusta, jolloin KEHA:n myöntämä todellisiin avustuskelpoi-
siin kustannuksiin perustuva avustuksen määrä on selvillä. 

 
KEHA:n päätös 17.5.2017/Pirely/1534/2017 lauttapaikan kunnossapi-
don valtionavustuksen ja ennakon maksamisesta liitteenä nro 5. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää myöntää Puulan lauttaliikenne-tiekunnalle 

vuoden 2017 ennakkoa kuntaosuudesta 50 % eli 11 016,81 € . Avustus 
maksetaan 31.8.2017 mennessä. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
 
32 §  Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset: 

 
1. Kvalt pöytäkirjaote 13.3.2017 § 12 kunnan omistamien rakennus-
paikkojen hinnan vahvistaminen 

 
  2. Kvalt pöytäkirjaote 15.5.2017 § 21 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 
 
  3. Kvalt pöytäkirjaote 12.6.2017 § 48 Määräalan myynti 
 
 
  4. Kvalt pöytäkirjaote 12.6.2017 § 49 kiinteistöjen vaihto/Jousiteos Oy 

ja Hirvensalmen kunta 
 
  5. Kvalt pöytäkirjaote 12.6.2017 § 38 Teknisen lautakunnan jäsenten 

vaali 
 
  6. Kvalt pöytäkirjaote 12.6.2017 § 47 Määräalan myynti  
  
  7. Khall pöytäkirjaote 26.6.2017 § 88 Kunnanhallituksen edustajat 
   lautakunnissa 
  
    
 
  
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
33 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20. 
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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: 
 
§  25, 28 - 31 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 20 - 24, 26 – 27, 32 - 33 
 
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 tiedoksisaannista. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä tämän päivän jälkeen. 
 
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-
neen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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 allekir-
joitettava. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
HIRVENSALMEN KUNTA/TEKNINEN LAUTAKUNTA 
Keskustie 2 
52550 HIRVENSALMI 
 
Aukioloaika 8.00 – 15.00 


