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PÖYTÄKIRJA 1 / 2023 
 
Kokousaika  perjantai 10.03.2023 klo 14:00 – 14:50. 
 
Kokouspaikka Kunnanvirasto kunnanhallituksen huone  
 
Läsnä olleet jäsenet Hannu Raatikainen puheenjohtaja 
  Seppo Kovanen  
  Ari Kämppi 
  Kaisa Pasonen 
  Outi Kiesilä   
 
     
Muut läsnä olleet Pirkko Luntta kunnanhallituksen edustaja 
  Heikki Liukkonen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
   
 
Tekn.ltk 
1 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Tekn.ltk 
2 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Seppo Kovanen. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
 
  ________________________   ______________________ 
  Hannu Raatikainen    Asko Viljanen 
  Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä  

            
   
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika __ / __ 2023 
 
  
_________________________  _______________________ 
Outi Kiesilä    Seppo Kovanen    
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä   __ /__ 2023 
 
   
    _______________________ 
    Satu Myyryläinen 
 

16  3/
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
3 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjes-

tykseksi. 
 
 Päätös Ari Kämppi teki muutosesityksen, että työjärjestykseen lisätään pykälä: 

Siirtolavakuorma-auton hankinta Hirvensalmen kunnalle. Esitystä ei 
kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että teknisen johtajan esitys on tekni-
sen lautakunnan päätös. 

   
  Hyväksyttiin. 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Tekninen lautakunta   10.03.2023   4 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2023 
 
Tekn.ltk      
  
4 §  Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 101 §:n mukaan toimielin pitää 

kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään 
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitä-
misestä. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

  Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 
Hallintosäännön 102 §: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. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) 
päivää ennen kokousta. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

  
 Tekn.joht.  Teknisen lautakunta päätti, että kokouspäivä on kuukauden toisen vii-

kon perjantaina tarvittaessa.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 97-421-2-43 HARJANKALLIO 
 
___________________ 
Tekn.ltk 
16.11.2022 § 46 
  Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmella Harjankal-

lio tilaa 97–421–2–43. Tila sijaitsee Puulan rannalla Iso-Häähkiäisen 
eteläosassa. Kaavamuutos on lähtenyt maanomistajan aloitteesta.  

 
  Kaavamuutoksella on tarkoitus siirtää yhden rakennuspaikan sijaintia 

rakennettavuudeltaan parempaan kohtaan noin 600 metriä pohjoiseen 
M-alueelle. 

    
  Kaavamuutoksen tarve on lähtenyt lomarakennuspaikan maaomistajan 

tarpeesta saada toinen rakennuspaikka omistamansa rakennuspaikan 
viereen. Alueen maanomistajat ovat solmineet esisopimuksen raken-
nuspaikan kaupasta ja yleiskaavamuutoksen vireille laittamisesta. 

   
  Kaava-asiakirjat liitteenä nro 1. 
   

                       
    
 Tekn. joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen osayleiskaavaluonnok-

sen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vrk ajaksi ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Tekn.ltk 
 
5 §  Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ovat olleet 

yleisesti nähtävänä ajalla 1.12.2022-2.1.2023. 
 Kaavaluonnokseen tuli kaksi lausuntoa.  

 
Rakennuslautakunnalla ja Etelä-Savon ELY- keskuksella ei ollut lau-
sunnoissaan huomautettavaa.  
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä kokouk-
sessa. Kaavaehdotusaineisto liitteenä nro 1. 
 

   
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-56.pdf
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LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA, TILAT 97-416-2-79 SÄRKELÄ JA 97-416-3-63 PALSI  
97–407–3–22 JOKELA JA 97-407-3-32 KOIVULA 
_____________________ 
Tekn.ltk 
16.11.2022 § 47 
  Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos koskee Kuitulan kylän tiloja 

2:79 Särkelä ja 3:63 Palsi. Suunnittelualue sijaitsee Suonteen Terhin-
selän itärannalla. 

  Kaavamuutos on lähtenyt maanomistajan aloitteesta.  
 
  Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi rakennuspaikka raken-

tamiseen paremmin soveltuvalle alueelle, jonne kulku voidaan osoittaa 
muualta kuin talouskeskuksen kautta. 

   
  Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. uusia rakennuspaikkoja 

ei osoiteta, eikä mitoitusta siten muuteta.  
 
  Kaava-asiakirjat liitteenä nro 2. 
       

  
 

 Tekn. joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen osayleiskaavaluonnok-
sen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vrk ajaksi ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Tekn.ltk 
 

6 § Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ovat olleet 
nähtävänä ajalla 1.12.2022-2.1.2023 
 
Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto ja Rakennuslau-
takunta antoivat lausunnot. Rakennuslautakunnan lausunnon perus-
teella kaava-aluetta on laajennettu, jotta rakennuspaikkojen lukumää-
rää ilmaiseva kaavamerkintä voidaan päivittää. muilla lausunnon anta-
jilla ei ollut huomautettavaa. 
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Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto on esillä kokouk-
sessa. Muutosalueella sijaitsevat myös tilat 3:22 Jokela ja 3:32 Koivula 
(ARA/3 →ARA/2). 
Kaavaehdotusaineisto liitteenä nro 2. 
 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 20 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-47.pdf
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YLEISKAAVAMUUTOS AURINKOVOIMALA  
______________________ 
Tekn.ltk. 16.11.2022     
48 § 
  Suur-Savon Sähkö vahvistaa Järvi-Suomen sähköntuotantoa ja on 

päättänyt toteuttaa aurinkovoimalan Hirvensalmelle.  
 
  Aurinkovoimala rakentuu 9 200 paneelista, joiden huipputeho on noin 5 

MW. Pinta-alaa voimalalla tulee olemaan noin 9 hehtaaria.  
 
  Voimala on tarkoitus rakentaa Hirvensalmentien ja Otavantien risteyk-

sen läheisyyteen. Hirvensalmen kunta omistaa maan, johon aurinko-
voimala on suunniteltu. Alueelle on ennen rakentamista tehtävä yleis-
kaavamuutos ja asemakaavan laajennus.  

  Kunnanhallitus on käsitellyt hanketta kokouksessaan 3.10.2022 § 79 ja 
päättänyt että kunta käynnistää yleiskaavan muutoksen ja asemakaa-
van laajennuksen, jotta hanke voidaan toteuttaa kaavoituksen osalta. 

 
  Muutos koskee tiloja 97–418–7–43, 97–418–7–156 ja 97–418–7–43. 

Tarkoitus on muuttaa osa kaavan MU- maa- ja metsätalousalueesta, 
jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita EN-1 energiahuollon alueeksi ja  

  tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimapuiston sijoittaminen alueelle. 
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  Kaavaehdotusaineisto kartta määräyksineen ja OAS liite nro 3. 
   
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju - Liu-

konniemen osayleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
_________________ 
Tekn. ltk. 
 
7 §  Yleiskaavaluonnos ja OAS ovat olleet nähtävänä ajalla 1.12.2022-

2.1.2023.   
Yleiskaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Rakennuslautakunnalta, Ete-
lä-Savon Maakuntaliitolta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-
Savon pelastuslaitokselta, Savonlinnan museolta ja Etelä-Savon ELY-
keskukselta. Yhteenveto lausunnoista ja kaavoittajan vastine on kaa-
vaselostuksen liitteenä.  
Lausuntojen perusteella yleiskaavan kaavamääräyksiä ja kaavaselos-
tusta on täydennetty. Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusai-
neisto liitteenä nro 3. Aurinkovoimalahankkeesta järjestetään yleisöti-
laisuus 21.3.2023 klo 13:00 Kunnanviraston valtuustosalissa. 

                   

 
  .  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju - Liu-

konniemen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 
§) ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. (MRA 19,20 §) 

        
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-38.pdf
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ASEMAKAAVAN LAAJENNUS AURINKOVOIMALA  
______________________ 
 
Tekn.ltk 16.11.2022 
49 §   
  Suur-Savon Sähkö vahvistaa Järvi-Suomen sähköntuotantoa ja on 

päättänyt toteuttaa aurinkovoimalan Hirvensalmelle.  
 
  Aurinkovoimala rakentuu 9 200 paneelista, joiden huipputeho on noin 5 

MW. Pinta-alaa voimalalla tulee olemaan noin 9 hehtaaria.  
 
  Voimala on tarkoitus rakentaa Hirvensalmentien ja Otavantien risteyk-

sen läheisyyteen. Hirvensalmen kunta omistaa maan, johon aurinko-
voimala on suunniteltu. Alueelle on ennen rakentamista tehtävä yleis-
kaavamuutos ja asemakaavan laajennus.  

  Kunnanhallitus on käsitellyt hanketta kokouksessaan 3.10.2022 § 79 ja 
päättänyt että kunta käynnistää yleiskaavan muutoksen ja asemakaa-
van laajennuksen, jotta hanke voidaan toteuttaa kaavoituksen osalta. 

 
  Muutos koskee tiloja 97–418–7–43, 97–418–7–156 ja 97–418–7–43. 

Tarkoitus on muuttaa osa yleiskaavan MU- maa- ja metsätalousaluees-
ta, jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita EN-1 energiahuollon alueeksi ja  

  tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimapuiston sijoittaminen alueelle. 
  Suunnittelualueella on voimassa myös Urmaslahden asemakaava, jota 

laajennetaan EN/aur merkinnäksi. Alla kartta muutoksesta. 
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  Kaavakartta määräyksineen ja OAS liite nro 4. 
  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Urmaslahden asemakaavaluonnoksen ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää 
siitä tarvittavat lausunnot.  

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Tekn. ltk. 
 
8 §  Kaavaluonnos ja OAS ovat olleet nähtävänä ajalla 1.12.2022-2.1.2023.  
  Lausuntoja saatiin 6 kappaletta Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-

Savon ELY-keskukselta, Rakennuslautakunnalta, Etelä-Savon Maa-
kuntaliitolta, Etelä-Savon Pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon vastuulli-
selta aluemuseolta (Savonlinnan museo) sekä 1 huomautus.  

   
  Kaavoittaja on laatinut vastineensa annettuihin lausuntoihin ja huomau-

tukseen. Asemakaava-aluetta on laajennettu mm. siten, että Otavantie 
tulee kaavaan mukaan LT-alueena (maantie- alueena). 
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  Kaavaselostus, OAS, vastineet ja asemakaavakartta määräyksineen 
  liite nro 4. Aurinkovoimalahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus 

21.3.2023 klo 13:00 Kunnanviraston valtuustosalissa. 
   
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Urmaslahden asemakaavaehdotusaineis-

ton nähtäville 30 vrk ajaksi (MRL 65 §) ja pyytää siitä tarvittavat lau-
sunnot (MRA 27,28 §). 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-28.pdf
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HASAN YKSITYISTIEN PERUSPARANNUKSEN AVUSTUSHAKEMUS 
 
Tekn.ltk     
 
9 §  Hasan yksityistien tiekunta pyytää perusparannusavustusta Hirvensal-

men kunnalta 4130 €:n osuuteen. Hakemus on esillä kokouksessa. 
 
  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 

Hasan yksityistielle yksityistielain 83 §:n mukaista valtionavustusta 50 
% tiekunnan esittämästä 60 000 euron kustannusarviosta päätöksel-
lään POSELY/2419/2021. 

  Hankkeessa on tiekunnan ilmoituksen mukaan parannettu tiestöä yh-
teensä 6,07 km, josta Hirvensalmen kunnassa kahdessa eri kohteessa 
yhteensä 0,64 km. 

  Mikkelin kaupunki on maksanut omalta osuudeltaan 30 % avustusta.  
 
  Hirvensalmen kunnan osuudelle (0,64 km) kustannuksia on tiekunnan 

ilmoituksen mukaan 4130 €.  
  Hirvensalmen kunta on avustanut yksityisteiden perusparantamista 20 

%:lla hyväksytyistä kustannuksista, kun hankkeelle on myönnetty valti-
onavustus. Avustusta maksetaan vain kunnan puolella olevalle tiestöl-
le. 

   
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta päättää myöntää 826 € (20 %) perusparannus-

avustuksen Hasan yksityistielle Hirvensalmen tieosuudelle (0,64 km) 
hakemuksessa esitetystä kunnan osuudesta 4130 €.  

   
 Päätös  Hyväksyttiin. 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Tekninen lautakunta   10.03.2023   16 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
KESKUSTIEN KAAVATIESUUNNITELMA 
 
Tekn.ltk 
 
10 §  Kaavatiesuunnitelma- ehdotukset tulee asettaa maankäyttö- ja raken-

nusasetusten 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuorokauden 
ajaksi, jonka jälkeen suunnitelmat vahvistetaan. 

 
  Kaavatiesuunnitelmat ovat nähtävillä teknisen lautakunnan  
  jäsenille kokouksessa. Asemapiirustus liite nro 5. 
 
 
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavatiesuunnitelmat maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 vuoro-
kauden ajaksi. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-22.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIIN  
 
Tekn.ltk 
 
11 §  Teknisen johtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä teknisen lau-

takunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa. 
 

- § 100/2022 Teknisen toimen tilojen vuokrat, käyttömaksut 1.1.2023 
 

- § 1/2023 Puukauppa metsänhoitosuunnitelman mukaisesti 

−  
- § 2/2023 Lupa-anomus tilapäisten mainosten asettamiseen 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käy-

tä otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
                     
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekn.ltk 
 
12 § Tekn.joht. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 

1. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 7.11.2022 § 89: Malvaniemen ran-
ta-asemakaavamuutoksen hyväksyminen 

    
2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 14.11.2022 § 28: Lahnaniemen 

tonttien hinnat 
 

3. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 12.12.2022 § 112: Maanvuokraso-
pimuksen hyväksyminen/Hirvensalmen kunta ja Järvi-Suomen Au-
rinko Oy 
 

4. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 12.12.2022 § 106: Vuokrasopimus-
ten hyväksyminen/Etelä-Savon Hyvinvointialue 

 
5. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 12.12.2022 § 103: Vuokrasopimus-

ten hyväksyminen/Hirvensalmen kunta ja Pihlajalinna 
 

6. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 12.12.2022 § 101: Teknisen lauta-
kunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna 2023 

    
7. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 19.12.2022 § 36: Taloussuunnitel-

man hyväksyminen vuosille 2023–2025 
 

8. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 19.12.2022 § 37: Kauppakirjaluon-
noksen hyväksyminen/Aaltola 

  
 Päätös Tekninen lautakunta merkitsee otteet ja asiakirjat tiedoksi. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk. 
13 §  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50. 
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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: 
 
§ 4, 9 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§ 1–3, 5–8, 10–13 
 
Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta: 
§  

 
Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa 
kuntalain 137 §:n mukaan valittaa. 
 
Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksi-
saannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-
suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. 
 
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 ma – pe 9.00–11.00 ja 12.00–15.00 
 
 


