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37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
39 Työjärjestyksen hyväksyminen 
40 Kunnanvaltuuston 7.3.2016 päätösten tarkastaminen ja täy-

 täntöönpano 
41 Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muuttaminen kos-

 kien tiloja  Rantakallio 97-405-3-58 ja Rauhala 97-405-3-59 
42 Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleis-

 kaavan muutos ja laajennus 
43 Suur-Savon Sähkö Oy/ osakkeiden siirtyminen ja lunastusme-

 nettely 
44 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/ Lions Club Hirvensalmi ry 
45 Ilmoitusasiat 
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Esko Kekkonen pj. 
 Pepe Hölttä 
 Outi Kiesilä 
 Ari Kämppi, varajäsen 
 Susanna Leppänen 
 Jukka Manninen 
 Maritta Mynttinen 
  
Muut saapuvilla olleet 
 Seija Väisänen kunnanvaltuuston pj. 
 Heikki Liukkonen            kunnanvaltuuston I vpj. 
 Pirkko Luntta kunnanvaltuuston II vpj. 
 Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä 
 Anne Matilainen pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa                            Pentti Pylkkänen 
 
   
 
37 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
38 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Susanna Leppä-

nen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________         __________________        __________________ 
Esko Kekkonen           Pepe Hölttä      Anne Matilainen       
puheenjohtaja        puheenjohtaja § 44        pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2016 
 
 
_________________________  _______________________ 
Outi Kiesilä    Susanna Leppänen  
    
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 29.3.2016 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 39/21.3.2016  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi siten, että § 40 on Kunnanvaltuuston  
  7.3.2016 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KUNNANVALTUUSTON 7.3.2016 PÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖN-
PANO 
 
Khall § 40/21.3.2016 KuntaL 30 § Kunnanhallitus  

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta se-
kä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-
suuden valvonnasta.  
 

 KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta  
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-
valtansa, tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituk-
sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 
saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
 Kj Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston päätökset  7.3.2016 täy-

täntöön. 
 

Päätös Keskustelun aikana Jukka Manninen esitti, että valtuuston päätök-
 set laitetaan täytäntöön lukuunottamatta §14 Etelä-Savon sosiaali- 
 ja terveyspalveluiden kuntayhtymän luottamustoimipaikat. Maritta 
 Mynttinen kannatti. 
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkea-
va kannatettu esitys, joten pitää äänestää. Äänestystavaksi hän 
esitti kädennostoäänestystä. Esitys hyväksyttiin.  
 
Kunnanjohtajan esityksen puolesta äänestävät JAA ja Jukka Man-
nisen esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 2 (Pepe Hölttä, Susanna Leppänen) 

EI 5 (Esko Kekkonen, Ari Kämppi, Outi Kiesilä, Jukka Manninen, 
Maritta Mynttinen) 
 
Puheenjohtaja totesi Jukka Mannisen esityksen tulleen kunnanhal-
lituksen esitykseksi. Hyväksyttiin. 
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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN KOSKIEN TILOJA  
RANTAKALLIO 97-405-3-58 JA RAUHALA 97-405-3-59 
__________________ 

Tekn.ltk 17.3.2015  
23 §  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Tällä muutoskaavalla Liekuneen – Ryökäsveden rantayleiskaavaa 
muutetaan tilojen 97-405-3-58 Rantakallio ja 97-405-3-59 Rauha-
la (osa, määräala) alueilla. Alueelle on tarkoitus laatia osayleis-
kaavan muutos. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  
 
Muutoksesta on neuvoteltu alustavasti ELY- keskuksen kanssa. 
 
Tilat sijaitsevat Ryökäsveden Läskisenselän itärannalla pohjois-
niemen kärjessä. 

 
Muutoskohteessa yhden rakennuspaikan kokoa pyritään muutta-
maan siten, että aiemmin kantatilasta ostettu lisämaa (2500 m²) 
liitetään jo olemassa olevaan rakennuspaikkaan jolloin saadaan 
helpompi rakennettavuus/käytettävyys. Muutos on sopusoinnussa 
alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden 
kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta vaan nykyinen ra-
kennusoikeus laajennetaan toteuttamisen kannalta parempaan 
paikkaan. 

  Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 4. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekuneen-Ryökäsveden rantayleis-

kaavan muutosluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, koskien Hirvensalmen kylän tiloja Rantakallio 3:58 ja Rau-
hala 3:59 (osa, määräala), nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 
62 ja MRL 63 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Muistutuksia 
ei maanomistajilta tullut. 
 
Lausunnot, liite nro 2.  
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 3. 

   
 Päätös Hyväksyttiin 
____________________ 
Tekn.ltk   
55 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 23.4.– 7.5.2015 saatiin 

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa, Etelä-Savon 
ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin seudun 
ympäristöpalveluilla ja Hirvensalmen kunnan rakennuslautakun-
nalla ei ollut huomautettavaa.  
Muistutuksia ei tullut. 
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  Maanomistajalla vastaa kaavoituksen kustannuksista tehdyn kaa-

voitussopimuksen perusteella.  
 

Lausunnot, liite nro 2. Lausunnot huomioidaan kaavaehdotukses-
sa. 
Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 4. 

 
  Nykyinen tilanne: 
 

    
 

 
  Muutos: 
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 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi Liekuneen-Ryökäsveden rantaosayleiskaavan muutoseh-
dotuksen ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 
§. 

  
Muutosehdotus koskee Hirvensalmen Kilkin kylän tiloja Rantakal-
lio 3:58 ja Rauhala 3:59 (osa, määräala). 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________  
Khall § 41/ 21.3.2016 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  5.11.- 7.12.2015. Kaavaehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mik-
kelin seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ol-
lut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Kaava-asiakirjat, liite nro 1. 

 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleis-

kaavan  muutoksen koskien tilaa Rantakallio 3:58 ja Rauhala 3:59 
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, 

 liite 1 MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU – LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN 
MUUTOS JA LAAJENNUS 
________________ 
Tekn.ltk   24.9.2013 Suunnittelualue käsittää Hirvensalmen taajaman sekä sen 
46 §   läheisyydessä sijaitsevat Vilkonharjun, Kirjalan ja Pöyryn alueet  
    sekä Kissakosken alueet. 

Suunnittelualue ei rajaudu naapurikuntiin. 
 
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. 
 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 25.9.2006 
vahvistama Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen 
osayleiskaava. Kaava on osittain vanhentunut. Kirjalassa on voi-
massa valtuuston 12.11.2001 hyväksymä Puulan rantaosayleis-
kaava. 
 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 31.10.2011. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin teknisessä lauta-
kunnassa 26.3.2013 ja oli nähtävillä 15.4.- 29.4.2013. Lausunnot 
pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakunta-
liitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Pohjois-Savon ELY-
keskukselta ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalta. 
 
Suunnittelualueelle laaditaan luonto- ja maisemaselvitys sekä 
kulttuuriympäristöinventointi. Näiden selvitysten tulokset huomioi-
daan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Yleiskaavassa osoitetut uudet asuinalueet sijoittuvat olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen. Osa alu-
eista sijoittuu taajamarakenteen yhteyteen alueille, joilta on jär-
vinäköala. Asuinalueiden osoittaminen perustuu taajaman veto-
voimaisuuden hyödyntämiseen sekä taajaman kehittymisen edis-
tämiseen. 
 
Uudet teollisuus- ja työpaikka-alueet sijoittuvat liikenneyhteyksien 
kannalta edullisille alueille. Näillä alueilla on jo olemassa oleva 
kunnallistekniikka. 
Matkailualueet tukeutuvat palveluiltaan taajamaan. Matkailualuei-
den sijainti on taajamatoimintojen välittömässä läheisyydessä.  
 
Asuminen 
Hirvensalmen taajaman kehittymistä sekä taajaman roolia on 
yleiskaavalla korostettu osoittamalla keskeisimmät ja matkailulli-
sesti merkittävimmät keskustaajaman alueen C merkinnällä (kes-
kustatoimintojen alue). Alue käsittää kaikki merkittävimmät ja kes-
keisimmät palvelut ydintaajamassa. Ydintaajaman alue on nykyi 
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sellään kohtuullisen tiiviisti rakennettu, joten alueen kehittyminen 
tapahtunee osittain myös nykyisen rakennuskannan puitteissa.  
Tärkeänä tavoitteena on ollut palvelurakenteen kehittymismahdol-
lisuuksien luominen, palveluiden hyvän saatavuuden turvaaminen 
ja viihtyisän keskusta-alueen ilmeen tukeminen.  
 
Nurmisen pellon sekä Onttojenmäen alueet on kaavassa osoitettu 
asuinrakentamiseen. Nämä alueet sijaitsevat aivan yhdyskuntara-
kenteen välittömässä läheisyydessä tai sen sisällä. Nurmisen pel-
lon pinta-ala on n. 6 ha ja Onttojenmäen maa-alueet 35 ha. Nämä 
alueet tulisivat ensimmäisenä asemakaavoitettavaksi.  
 
Asumista on osoitettu myös Kirjalan alueelle. Alueella on kunnal-
listekniikka. 
Uudisrakentaminen on osoitettu vesijohdon tuntumaan sekä tu-
keutumaan olemassa olevaan asutukseen. 
 
Voimassa olevat asuinalueet on kaavassa osoitettu A merkinnöil-
lä. Alueilla on tiivistämisen mahdollisuuksia. Osa asuinalueista on 
rakentunut vain osittain. Osittain tämä johtuu yksityisten maan-
omistajien myyntihaluttomuudesta, osittain taas alueiden sijainnis-
ta. Suuria vajaasti rakennettuja alueita taajamassa ei ole. 
 
Kaavassa on osoitettu Kirjalan lähialueelle muutamia ATY paikko-
ja. Näille paikoille on mahdollista sijoittaa asuinrakentamisen li-
säksi pienteollisuutta kuten halleja tai verstastoimintaa. Nämä 
paikat on osoitettu kunnallistekniikan läheisyyteen ja sellaisille 
kohdille, ettei niistä koidu haittaa ympäristölle tai luonnolle. 
 
Matkailupalvelut ja loma-asuminen 
Kaava mahdollistaa matkailupalveluiden kehittämisen kirkonkylän 
ydinalueella. Kanervalan alue on osoitettu matkailupalveluiden 
alueeksi. Kaavan mukaisesti alueen kokonaisrakennusoikeus on 
2500 k-m2. 
 
Teollisuus ja työpaikka-alueet  
Kaavalla on osoitettu uusi teollisuustoimintojen alue Laurikkalaan. 
Alueella sijaitsee kunnallistekninen verkosto, ja alueelle on jo ra-
kentunut teollisuustoimintaa. Kaavaratkaisu tukee teollisuustoi-
minnan kehittymistä. Samalla varmistetaan myös läheisten asuin-
rakennusten ympäristön säilyminen. Teollisuusalueiden rakenta-
minen vaatii alueen asemakaavoittamisen. 
 
Taajama-alueelle on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan mu-
kaiset TY alueet. 
Taajama-alueelle on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan mu-
kainen MP alue. 
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Palvelut 
Kaavalla on osoitettu uusi palvelurakennusten alue maanteiden 
431 ja 429 risteykseen. Ratkaisulla tuetaan elinkeinoelämän ta-
voitteiden toteutumista sekä Hirvensalmen kirkonkylän kehittymis-
tä. Alue sijaitsee Onttojenmäen uuden asuinalueen sekä Urmas-
lahden olemassa olevan asuinalueiden välissä. Kaavaratkaisu ei 
näin ollen hajota yhdyskuntarakennetta. Risteysalueen rakenta-
minen vaatii asemakaavan laatimisen  
 
Kissakosken entinen koulu on osoitettu myös palveluiden alueek-
si. Koulu on lopettanut toimintansa ja kiinteistöä on tarkoitus kehit-
tää asumisen ja liiketoiminnan mahdollistavaan suuntaan.  
 
Virkistys ja veneily 
Kaavaratkaisulla on osoitettu kevyenliikenteenväylät sekä yhteys-
tarpeet taajama-alueella. 
Hirvensalmen kunnassa on teetetty liikenneturvallisuussuunnitel-
ma, jossa on puututtu muutamiin ongelmakohtiin kirkonkylän alu-
eella. Kaavaratkaisu tukee näiden ongelmakohtien ratkaisuvaih-
toehtoja.  
 
Kaavassa on urheilukentän alueet osoitettu omalla merkinnällään. 
Samalla on osoitettu kentältä lähtevät liikuntareitit kaavassa. Kaa-
va mahdollistaa alueiden kehittämisen ulkoilun, liikunnan ja virkis-
tyksen näkökulmasta. 
Kaavassa on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaiset satama-
alueet. Nämä alueet riittävät turvaamaan laituripaikkojen määrän 
Hirvensalmella. Lisäksi keskustatoimintojen alueelle sijoittuu osa 
kunnan satamatoiminnoista. 
 
Maa-ainesten otto 
Kaavalla ei sallita maa-ainesten ottoa arvokkaalta Vilkonharjun 
alueelta.  
Suojelualueet 
Hirvensalmen kunnassa sijaitsee arvokas tervaleppäkuja. Terva-
leppäkujan alueet on osoitettu kaavassa omilla merkinnöillään. 
 
Kaavalla on osoitettu omalla merkinnällään Vilkonharjun arvokas 
harjualue. 
 
Kulttuurihistoria 
Kaavaluonnos on laadittu kulttuurihistorian osalta edeltävän yleis-
kaavan mukaiseksi. Kesällä 2013 suunnittelualueella laaditaan 
kulttuuriympäristöselvitys. Selvitys huomioidaan kaavaehdotusta 
laadittaessa. 
 
Kaavaluonnosvaiheessa kartalle on osoitettu suojeltaviksi (SR): 
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- Pohjois-Kirjala 
- Niemen pappila 
- Hirvensalmen seurantalo ja entinen koulu 
- Alahovi 
- Kanervala 
 
Suojeltaviksi rakennuksiksi ja / tai rakennusryhmiksi kaavaluon-
noksessa on osoitettu: 
- Lääkärintalo 
- Kirjala 
- Entinen Pöyryn koulu 
- Aaltola 
 
Arvokkaiksi rakennuksiksi kaavaluonnoksessa on osoitettu: 
- Kissakosken entinen koulu 
- Pitäjäntupa 
 
Kirkko- ja kellotapuli on kaavaluonnoksessa osoitettu kirkkolain 
nojalla suojeltavaksi alueeksi. 
 
Kulttuurimaisemallisesti arvokkaiksi alueiksi on osoitettu: 
- Humpurinmäki – Rapasaari – Pappila – kirkonalue (tältä alueelta 
se, joka koskee nyt laadittavana olevaa yleiskaavaa) 
- Kissakosken koulu sisältyy Kissakosken kulttuurimaisemallisesti 
arvokkaaseen alueeseen. 
 
Suunnittelualueella sijaitseva Vilkonharjun arvokas pohjavesialue 
on osoitettu kaavassa omalla merkinnällään. 
 
Hautausmaat on kaavassa osoitettu omalla merkinnällään. 
 
Suunnittelualueella sijaitsevat Vilkoharjun pyyntikuopat (SM 2 ja 
SM 3) sekä Uus-Taipaleen pyyntikuopat (SM 4) on osoitettu kaa-
vassa omalla merkinnällään. 
 
Kaavassa on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaiset yhdys-
kuntatekniikan varaukset. 
 
Haapaniemen alueelle on osoitettu lisäksi alueella sijaitseva läm-
pövoimalaitos. 
 
Asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella tapahtuvan rakentami-
sen osalta rakennusluvat voidaan myöntää tämän yleiskaavan pe-
rusteella. Asemakaavoitusta tulevat tarvitsemaan uudet asema-
kaavoitettavaksi osoitetut alueet (Onttojenmäki, Laurikkala, Kis-
sakoski), matkailupalveluiden alueet sekä teollisuus- ja työpaikka-
alueet.   
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Kaavaluonnosasiakirjat, liite nro 1 
   

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – 
Liukonniemen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kaava-
luonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 § ja MRA 
30 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

Samalla lautakunta päätti, että pidetään yleisötilaisuus kaava-
luonnoksen nähtävänäoloaikana. 

___________________  
Tekn.ltk      27.5.2014 
43 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.10. – 22.11.2013. 

Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.11.2013. 
 
Kaavaluonnoksesta antoivat lausunnon Etelä-Savon ELY-keskus, 
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, 
Rakennuslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Museoviras-
to. 
 
Huomautuksia saapui 11 kpl. 
Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
on kaava-asiakirjojen mukana. 

 
Kaava-asiakirjat, liite nro 2. 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnokseen tehdyt vasti-
neet ja esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kirkonkylän 
seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan muutosta 
ja laajennusta koskevan kaavaehdotuksen nähtäville 30 vuoro-
kauden ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja 
MRA 19 ja 20 §.  

   Kaava-asiakirjoihin on tehty vastineiden mukaiset muutokset. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Khall 102 §/9.6.2014 Liitteenä 4 kaava-asiakirjat, suurikokoiset kartat ovat nähtävillä  
 Liite 4 kokouksessa. 
 
 vt.Hj Kunnanhallitus asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liu-

konniemen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta koskevan 
kaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja MRA 19 ja 20 §. 

 
 Päätös Kunnanhallitus päätti muuttaa kaavaehdotusta maantie 431 poh-

joispuolella T-alueesta M-alueeksi. Muilta osin esitys hyväksyttiin.  
 
   Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän aikana: 
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esteellisyydestään ilmoittivat Pepe Hölttä ja Ari Kämppi. Ilmoituk-
set hyväksyttiin ja he poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 
kokouksesta.  

____________________ 
Khall § 90 / 8.6.2015 Kaavaehdotus oli nähtävillä 31.7. – 1.9.2014. Kaavaehdotuksesta 
   annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 7 muistutusta. Liitteenä 3   
   vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineiden 
   mukaiset muutokset on tehty liitteenä oleviin kaava-asiakirjoihin. 
 
 
 Kj  1. Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt muutokset kaava-asiakirjoihin 
   liitteessä  3 mainituin perustein. Sekä lisäksi muutetaan  
   kaavaehdotusta poistamalla maantie 431/429 risteyksestä kortteli 
   P-2 merkintä. Alue merkitään M-alueeksi. 
 

2. Kunnanhallitus päättää asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkon-
harju – Liukonniemen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta 
koskevan kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 § ja MRA 19 ja 
20 §. 
 

   Perustelut: 
Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se 
on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen näh-
täville. MRA 32 §. 
 

 Päätös Hyväksyttiin.  
   Pepe Hölttä ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui 
   paikalta asian käsittelyn ajaksi. 
 
________________  
Khall § 42/ 21.3.2016 Kaavaehdotus oli nähtävillä16.07-14.08.2015 välisen ajan sekä  
  kuultiin erikseen 18 kiinteistöä.  

Liite 2  
  Kaavaehdotuksesta annettiin 7 lausuntoa ja jätettiin 4 muistutus
  ta. Nähtävänä olon jälkeen kuultiin vielä erikseen 18 kiinteistöä 
  ehdotukseen tehdyistä muutoksista, kuulemisesta annettiin yksi 
  muistutus. 
 

Vastineet annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin on sisällytetty 
kaava-asiakirjaliitteeseen.  
 
Vastineiden mukaiset muutokset on tehty liitteenä oleviin kaava-

 asiakirjoihin.  
 
   Liitteenä 2 kaava-asiakirjat, suurikokoiset kartat ovat  
   nähtävillä kokouksessa. 
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 Kj 1. Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt muutokset kaava-asiakirjoihin 
   edellä liitteessä 3 mainituin perustein. 
 
   2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kirkonkylän seudun 
   ja Vilkonharju - Liukonniemen  muutos ja laajennus osayleiskaa-
   van hyväksymistä oikeusvaikutteisena  yleiskaavana MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
   Pöytäkirjaan merkittiin, että Pepe Hölttä ja Ari Kämppi poistuivat 
   esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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SUUR-SAVON SÄHKÖ OY/ OSAKKEIDEN SIIRTYMINEN JA LUNASTUSMENETTELY 
 
Khall § 43/21.3.2016 Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut  4.6.2015 tiedon, että 

Juvan kunta on tehnyt lunastusvaatimuksen Suur-Savon Sähkö 
Oy:n osakkeesta. Lunastusta ei ole saatu pantua täytäntöön, kos-
ka osakkeiden ostaja on riitauttanut lunastusoikeuden. 

 
 Lisäksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on 11.2.2016 saanut tie-

don samaa osaketta koskevasta uudesta kaupasta, jolla keräilylii-
ke Osake &Kirja Oy (nyk. Sillatervana Oy) on 19.8.2014 myynyt 
osakkeen Scripophily.ee OU-nimiselle yritykselle. 

 
 Mikäli Juvan kunta ei saa pantua lunastusta täytäntöön tai luopuu 

vaatimasta jo tekemänsä lunastuksen täytäntöönpanoa, on Suur-
Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla ensisijainen oikeus 
lunastaa edellä mainitussa, myöhemmässä 19.8.2014 tehdyssä, 
kaupassa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt ko. osake. Mikäli 
mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on 
toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:lla.  

 
 Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeelli-

sessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovutta-
jan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta 
ole käypä hinta. Luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta on 
4.200,00 euroa.  

 
 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta 

haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö 
Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 
24.3.2016. Viitaten edellä mainittuun lunastusoikeus on ehdolli-
nen sille, että Juvan kunta ei saa pantua lunastusta täytäntöön tai 
luopuu vaatimasta jo tekemänsä lunastuksen täytäntöönpanoa. 
 
Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, määrää yhtiön hallitus ar-
valla sen kunnan, joka saa osakkeen. 
 

 
Kj Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä lunastusoikeutta.  
 

                    Päätös         Hyväksyttiin. 
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VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ LIONS CLUB HIRVENSALMI RY 
 
Khall § 44/ 21.3.2016 Lions Club Hirvensalmi ry on ollut ns. entisissä postin tiloissa 
  vuokralla. Hirvensalmen kunnan pyynnöstä Lions Club Hirven-
  salmi ry luopui vuokraoikeudestaan tiloihin, jotta tilat saataisiin yri-
  tystoiminnan käyttöön. 

 Samassa yhteydessä sovittiin, että Lions Club Hirvensalmi ry saisi 
 korvaavat tilat entisin ehdoin Pitäjäntuvalta. 
  
 Kunnanhallitus hyväksyi aiemmat tilat yrityskäyttöön siirtävän 
 vuokrasopimuksen kokouksessaan 29.2.2016. 
 

 Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Lions Club Hir-
 vensalmi ry:n välisen, liitteenä 3 olevan vuokrasopimusluonnok-
liite 3 sen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekkonen poistui esteellisenä 

 kokouksesta ja puheenjohtajana toimi Pepe Hölttä asian käsitte-
 lyn ajan. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 45/21.3.2016 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 

asiakirjat tai kirjeet: 
 
  1.Aluehallintovirasto päätös ISAVI/3569/07.03.02/2015. 
  2. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
  22.2.2016  
  3. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 26.1.2016 
  4. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja   
  25.2.2016 
  5. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin rakennustoimikunnan pöytäkirja 
  23.2.2016 
  6. Mikkelin Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakun-
  nan pöytäkirja 24.2.2016 
  7. Vaalijalan kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja   
  24.2.2016 
 
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpitei-

tä. 
 
 
 Päätös Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toi-

menpiteitä. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: § 37-41, 45 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-
la 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  43-44 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 
Liitetään pöytäkirjaan  

 
Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus 

 


