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PÖYTÄKIRJA

4 / 2019

Kokousaika

16.10.2019 klo 15:00 – 16:20

Kokouspaikka

Kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä olleet jäsenet

Markku Ruottinen
Dina Samaletdin
Seppo Kovanen
Heidi Honkanen
Kari Kalkasmaa

puheenjohtaja

Muut läsnä olleet

Hannu Raatikainen
Asko Viljanen

kunnanhallituksen edustaja
tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Poissa

Kaija Selander
Jani Hotanen

Kaija Selanderin varajäsen
Jani Hotasen varajäsen

Tekn.ltk
30 §

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekn.ltk
31 §

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Dina Samaletdin ja Kari Kalkasmaa.

Pöytäkirjan allekirjoitus

________________
Markku Ruottinen
Puheenjohtaja

_________________
Asko Viljanen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __/__/2019

________________
Dina Samaletdin

________________
Kari Kalkasmaa

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 24.10.2019

________________
Satu Myyryläinen
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Tekn.ltk
32 §

Tekn.joht.

Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA
Tekn.ltk
33 §

Suunniteltu Otavantien teollisuusalue sijaitsee Hirvensalmen taajaman
koillispuolella, Otavantien (seututie 431) varrella. Alue sijaitsee keskustaajamasta n. 5 km, Mikkeliin on matkaa noin 30 km. Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,71 ha. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta Otavantiehen, ja muilta osin ympäröiviin metsäalueisiin.
Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja VilkonharjuLiukonniemen osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Hirvensalmen kunnanvaltuustossa 2.5.2016. Yleiskaavassa suunnittelualueelle
kohdistuu T eli Teollisuusrakennusten alue. Yleiskaava edellyttää, että
alueen toteuttaminen ja suunnittelu tulee perustua asemakaavaan.

Asemakaavalla tutkitaan ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuusalueen sijoittamista hyvien kulkuyhteyksien varrelle, lähelle taajamaa. Laadittavan asemakaavan avulla pyritään vastaamaan teollisuustonttikysyntään ja luomaan uusia teollisuus- ja yritystontteja Hirvensalmelle.
Alueelta on tehty luontoinventointi, jonka maastotyöt on tehty loppukesällä 2018 ja raportti 11.10.2018. Asemakaava-alueella ei todettu arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia lajeja, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa.
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Alueella sijaitsee yksi valmis teollisuushalli (karting), yksi rakenteilla
oleva halli sekä Hirvensalmen Energian hakeranka varastoalue.
Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta ja yksi yksityinen maanomistaja.
Tällä kaavamuutoksella laaditaan yleiskaavan mukaiselle teollisuusalueelle asemakaava, jossa osoitetaan ympäristöhaittoja aiheuttamattomalle teollisuudelle korttelialueita (TY-1) sekä kaavatiealuetta. Muu
kaavaan kuuluva alue osoitetaan metsätalousalueena (M).

Tarkemmat kaavaluonnosasiakirjat esiteltiin kokouksessa, liite nro 1.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Otavantien teollisuusalueen asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
30 vuorokauden ajaksi MRL 63 § ja MRA 27 §:n mukaisesti ja pyytää
siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28 §.

Päätös

Hyväksyttiin.
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ELOMAAN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN
Tekn.ltk
34 §

Rakennuskohde on Elomaan koulun lähiliikuntapaikka ja se sijaitsee
Hirvensalmen kunnan keskustaajaman asemakaava-alueella osoitteessa Koulutie 5.
Työkohteessa tehtävät työt tässä 1 -vaiheessa ovat maanrakennustöitä. 2 - vaiheessa liikuntapaikalle tullaan rakentamaan tekonurmipintainen, korkealla aidalla rajattu pelikenttä, liikuntapainotteinen leikkipaikka, liikuntavälineitä ja mäenlaskukumpare. Lisäksi rakennetaan kapea
asfalttipäällysteinen alue liikuntapaikkojen liittämiseksi koulun nykyiseen päällystettyyn piha-alueeseen sekä ab-pintainen pysäköintialue
mm. kirjaston pysäköinnille. Alueelle rakennetaan uusi valaistus. Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt hankkeelle avustusta 70 000 €.
Hankeen rahoitukseen on taloussuunnitelmassa vuosille 2019 - 2020
varattu yhteensä 300 000 €.

Urakkatarjouskilpailutuksen tarjoukset Elomaan koulun lähiliikuntapaikasta tuli toimittaa 26.9.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoukseen tuli antaa urakan kokonaishinta urakkatarjouslomakkeen mukaisesti. Urakka
sisältää lähiliikuntapaikan 1. vaiheen maanrakennustyöt sekä valaistuksen uusimisen maanrakennustyöt. Tarjouksista valitaan vertailuhinnaltaan halvin tarjous.
Tarjouksia tuli kaikkiaan 3 kpl.
Tarjousasiakirjat esitellään kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirja
liitteenä nro 2.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Elomaan koulun lähiliikuntapaikan, vaihe 1, rakennustyön urakoitsijaksi tarjouskilpailun kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella 137 665 €
(alv.0%) Vilkonharjun Sora Oy. Urakkahinta sisältää kirjastonparkkipaikan kunnostuksen 11 333 €.

Päätös

Hyväksyttiin.
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SUURENNIEMEN YKSITYISTIEN AVUSTUSTA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS
Tekn.ltk
35 §

Suurenniemen yksityistie pyytää 30.6.2019 päivätyllä kirjeellään käsittelemään yksityistieavustushakemuksensa uudelleen. Yksityistieavustukset käsiteltiin 12.6.2019 teknisessä lautakunnassa 24 §.
Yksityistieavustusten hakuaika vuodelle 2019 päättyi 30.4.2019. Suurniemen yksityistien avustushakemus saapui 29.4.2019.
Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019 ja määrittelee 84 §:ssä kunnan yksityistienpitoon myönnettävistä avustuksista ja niiden edellytyksistä seuraavaa: tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.
Kyseinen hakemus ei täyttänyt haun päättyessä kaikkia uuden yksityistielain 560/2018 vaatimia kunnanavustusten yllämainittuja ehtoja.
Tiekunnan oikaisuvaatimuksessa mainitaan mm. seuraavaa:
”Pyydämme käsittelemään yksityistieavustuksemme uudelleen vuodelta 2019. Uusi yksityistielaki tuli voimaan 2019 ja avustukset perustuvat
v.2018 tien ylläpito- ja hoitokuluihin.” Sekä ”Olemme tehneet ilmoituksen yksityistierekisteriin 4/2019 ja vahvistamme sen vielä ylimääräisellä
yksityistien perustamiskokouksella 17.8.2019.”
Kirje esitellään kokouksessa.
Tekn.joht.

Tekninen lautakunta päättää myöntää Suurenniemen yksityistielle
II lk:n (346,56 € /km) mukaisen avustuksen v.2019, edellyttäen että
tiekunta toimittaa virallisen yksityistierekisteriotteen ja kopion perustamispöytäkirjasta. Tiekunnan hakemuksessaan ilmoittama vakituisen
asutuksen osuus on 1,73 km. Avustusta maksetaan 599,55 €

Päätös

Hyväksyttiin.
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PUULAN LAUTTALIIKENNE – PUULAN TIEKUNNAN PERUSPARANNUSHANKE KOSKIEN
LAUTAN TELAKOINTIA
Tekn.ltk
Puulan lauttaliikenne – Puulan tiekunta hakee 13.5.2019 päivätyllä
avustushakemuksellaan Hirvensalmen kunnalta avustusta telakointipukkien ja telakointipaikan rakentamiseen lautan telakointia varten.

36 §

Hakemuksen lisätietona on mainittu että lautalle tulee suorittaa v.2019
kuivakatsastus joka edellyttää lautan telakointia. Kuivakatsastus ja muu
nostoa vaativa hanke vaatii telakointipaikan rakentamisen nosturitelakointia varten. Hakemus esitellään kokouksessa.
Puulan lauttaliikenne - Puulan tiekunta on hakenut valtionavustusta ja
tien parantamisen valtionavustus on myönnetty Yksityistielain 83 § mukaan ELY-keskuksen päätöksellä POSELY/1963/2018 pvm.23.4.2019.
Hanke tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä. Kustannusarvioksi ELYkeskus hyväksyy 11 006 euroa ja avustus on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 5 503 euroa.
Hirvensalmen kunta avustaa niitä tiekuntia jotka ovat saaneet parantamishankkeelleen valtionavustusta. Kunnan avustus on 20 % valtion hyväksymistä parantamiskustannuksista. Talousarvioon on varattu määräraha yksityisteiden perusparantamiseen kohdalla 4749/5208.
Hirvensalmen kunnan avustuksen suuruus olisi 20 % Ely-keskuksen
hyväksymistä kustannuksista kuitenkin enintään 2201 €.

Tekn. joht. Tekninen lautakunta päättää myöntää Puulan lauttaliikenne - Puulan
tiekunnalle avustusta telakan perusparantamiseen enintään 2201 €.
Avustuksen maksamista varten tiekunnan tulee toimittaa maksatushakemus kuntaan kun työ on valmis ja ELY-keskus on telakan perustamistyön ja kustannukset hyväksynyt ja tehnyt loppumaksatuspäätöksen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hyväksyttiin.

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu

HIRVENSALMEN KUNTA
Tekninen lautakunta

16.10.2019

46

ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk
37 §

Luetaan tiedoksi seuraavat kirjeet ja päätökset:
1. Väylätiimi Oy:n sijainti – ja kuntotarkastuspöytäkirja
2. Khall pöytäkirjaote 6.5.2019 § 51 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/Puula – Särvin Oy
3. Khall pöytäkirjaote 24.6.2019 § 68 Suur-Savon Sähkö Oy:n puistomuuntamoiden sijoittaminen
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Tekn.ltk
38 §

Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimuksen tekeminen
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnan tekniseltä lautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§ 35, 36
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä,
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§ 30 – 34, 37 – 38
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudesta:
§
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 arkipäivänä tämän päivän jälkeen.
Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 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 allekirjoitettava.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan:
HIRVENSALMEN KUNTA/TEKNINEN LAUTAKUNTA
Keskustie 2
52550 HIRVENSALMI
Aukioloaika ma – pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

