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PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 
 
Kokousaika  15.06.2016 klo 14:00 – 16:30 
 
Kokouspaikka Heikinniemi, Kangastien teollisuusalue sekä Kissakosken tehdasalue 
 
 
Läsnä olleet jäsenet Pekka Honkanen puheenjohtaja 
  Eeva-Liisa Lindgren 
  Pekka Honkanen 
  Ari Kämppi 
  Virpi Reinikainen 
  Pentti Hurri  Ahti Lindgrenin varajäsen  
     
Muut läsnä olleet Pentti Pylkkänen kunnanhallituksen edustaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Ahti Lindgren 
   
 
Tekn.ltk  
29 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
  
Tekn.ltk 
30 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Ari Kämppi 
  
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
  ________________  ________________ 
  Pekka Honkanen  Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä   
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika ___ / ___ 2016 
 
 
  ________________  ________________ 
  Eeva-Liisa Lindgren  Ari Kämppi   
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 23.6.2016 
  
  
  ________________ 
  Satu Myyryläinen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
31 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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NOPEUSRAJOITUS LEIRINIEMEN-/PEURALAHDENTIELLE 
 

Tekn.ltk  
32 §  Veisto Oy:ltä pyydetään lupaa 50 km:n nopeusrajoitusmerkkien asen-

tamiseen Leiriniemen-/Peuralahdentielle. 
   
  ”Haen lupaa asentaa 50 km nopeusrajoitusmerkit Leiriniemen-

/Peuralahdentielle. Sahalla käy kuukausittain yhteensä noin 500 - 600 
rekkaa tai traileria tuomassa tukkeja tai viemässä sahatavaraa tai sa-
hauksen sivutuotteita. 

   
  Tarkoituksena on hiljentää raskaanliikenteen ajonopeuksia sahalle joh-

tavalla tiellä. Samalla parannetaan turvallisuutta, vähennetään hiekka-
tien kuormitusta ja vähennetään raskaanliikenteen aiheuttamia melu- ja 
pölyongelmia. Viimeisin kohta oli vapaa-ajanasukkaiden eräänä huole-
na toiminnan laajennuttua.” 

   
  ”Asennamme samalla lähestymismerkit Vahvamäentielle molemmin 

puolin Leiriniemen risteystä. Siihen tulee myös kaksipuoleinen osoite-
viitta. Näihin saatiin jo aiemmin Ely-keskuksen toimenpidelupa.”
   

  Sijoitusehdotus nopeusrajoitusmerkeille liitteenä nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta antaa luvan 50km/h nopeusrajoitusmerkkien asen-

tamiseen hakemuksen mukaisesti. Siirtoihin liittyvistä kustannuksista 
vastaa Veisto Oy. Päätös annetaan tiedoksi Etelä-Savon poliisilaitok-
selle. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2016 
 
Tekn.ltk  
33 §  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.4.2014 perusteet yksityisteiden 

kunnanavustusten käsittelyyn. 
Yksityisteiden kunnossapidon avustukset oli haettavana 29.4.2016 
mennessä. Avustushakemuksia saapui 113 kpl, joissa haettiin avustus-
ta 240 km:lle. Yksityistieavustuksiin on varattu vuoden 2016 talousarvi-
ossa 80.000 €. 
 
Laskennallinen kilometrikustannus on 844 €, joka on keskiarvo vuoden 
2015 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 422 € ja II-luokan tie saa avustusta 338 € /km ja III- luokan tie saa 
avustusta 253 € /km.  
Avustus on kuitenkin enintään 50 % vuoden 2015 tiekunnan ilmoitta-
mista kunnossapitokustannuksista. 
 
Huuhan yksityistien (läpikulku, koulutaksi, ei vakituista asutusta) avus-
tus on 33 % I-luokan laskennallisesta avustuksesta.  
 
Jääteiden avustus on 70 % vuoden 2015 tiekunnan ilmoittamista kus-
tannuksista. Kuitenkin jääteiden avustus maksetaan siten, että jäätei-
den tiekunnan tulee esittää vuoden 2016 menoja niin, että omavastuu-
osuus jää 30 %:iin. Maksettava avustus on enintään myönnetty avus-
tus. Avustuksesta 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 2016 yksityistieavustukset 
   71 702,50 € ja jääteiden avustukset 4 874,10 €, yhteensä 76 576,60 € 

liitteen nro 2 mukaan ja päättää, että avustukset maksetaan 31.8.2016 
mennessä. 
Jääteiden avustukset maksetaan kun tiekunta on esittänyt vuoden 
2016 menojen tositteet.  

 
 Päätös Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle. 
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SEO- ALUEKERÄYSPISTEEN SIIRTO  
------------------------- 
Tekn.ltk 30.3.2016  
18 § Hirvensalmen kiinteistönhoito Ky on tarjonnut Hirvensalmen kunnalle 

aluejätepisteen paikkaa Kangastie 4:ssä olevalle tontilleen joka korvaisi 
SEO: n aluekeräyspisteen, tarjous liite 3. Alueen koko on noin 3000 
m2. 

  Yrityksellä on sopimus SER- tuottajayhteisö ry:n, Elker Oy:n ja ERP 
Services Finland Oy:n kanssa sähkö ja elektroniikkalaiteromun (SER) 
vastaanotosta ja kierrätyksestä.  

  Sopimuksella toteutetaan jätelakiin 646/2011 ja uusimpaan SER-
asetukseen perustuvaa tuottajayhteisön lukuun tehtävää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun (SER) vastaanottoa. 

 
  Tuottajavastuulain perusteella Hirvensalmelle tulee sijoitetuksi myös 

kaksi pistettä jossa otetaan vastaan lain perusteella pakkausjätteitä 
(metalli, lasi, kartonki ja muovi) joita tähän asti on hoitanut kunta. 

 
  Toinen piste sijoittuu S- marketin alueelle ja toinen kirkonkylän alueke-

räyspisteen yhteyteen. Asiasta on sopimusneuvottelut käynnissä. Tuot-
tajavastuulaki ei heidän ilmoituksensa mukaan velvoita muihin pistei-
siin.  

 
  Pakkausjätteiden osalta tuottajayhteisöä edustaa sopimuksella RINKI 

Oy. 
 
  SEO: n aluekeräyspisteessä on otettu vastaan seuraavat jätejakeet: 

yhdyskuntajäte, pahvi, keräyskartonki, paristot, pienmetalli, lasi, akut. 
Paperinkeräyksen kyseisessä pisteessä on hoitanut LC- Hirvensalmi. 

  Kustannuksia pisteen ylläpidosta on ollut vuositasolla 23 580 €, josta 
astiatyhjennyskulut ovat olleet 21 580 € (alv 0 %). 

   
  Pisteen ongelmana on liian ahdas tila sen kehittämiseksi vastaamaan 

hyvää ekopistettä. 
  Kunnalle jäisi palvelutason säilyttämiseksi edelleen pakkausjätteiden 

keräysastioita haja-asutusalueelle (mm. Tuukkala, Väisälänsaari, Vin-
tinniemi, Ripatti) joiden tyhjennyksestä vastaa kunta. Yhdyskuntajä-
teastiat sekajätteille säilyvät kaikissa haja-asutusalueen aluekeräyspis-
teissä entisellään. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy SEO: n aluekeräyspisteen siirron osoit-

teeseen Kangastie 4 ja antaa tekniselle toimelle valtuudet aluekeräys-
pisteen sijoitussopimuksen valmisteluun. Sopimus hyväksytään erik-
seen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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-------------------------- 
Tekn.ltk 15.6.2016  
34 §  Tekninen toimi on valmistellut teknisen lautakunnan valtuuttamana kir-

konkylän SEO:n alueella olevan aluekeräyspisteen sijoitussopimuksen 
Kangastie 4:ään. Ohessa sopimus liitteineen (sopimuksen mukaiset 
vastaanottopaikat ja palvelutarjous) liitteenä nro 3. 

    
    
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa teknisen toi-

men jatkamaan pisteen valmistelua Hirvensalmen Kiinteistönhoito Ky:n 
kanssa.  

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

 
1. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 2.5.2016 § 29 Kirkonkylän seudun ja 
Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus 

 
  2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 2.5.2016 § 28 Liekuneen-

Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttaminen koskien tiloja Rantakallio 
ja Rauhala 

 
  3. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 30.5.2016 § 75 Elomaan koulun 

opetuskeittiön ja oppilashuoltotilan saneeraus 
 
  4. Viranhaltijapäätös 37/2016 
 
 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
 
36 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30. 
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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: 
 
§  32 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 29 – 31, 33 – 36 
 
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 
 
Aukioloaika 8.00 – 15.00 
 


