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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
 
Aika  11.12.2017 klo 16.00 – 17.20 
 
Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

 
 
 

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
149 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 
150 Työjärjestyksen hyväksyminen 
151 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valin-

 nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 
152 Länsiosan rantayleiskaavamuutos koskien tilaa Mäntyranta 1, 

 97-420-3-65 sekä Mäntyranta 2, 97-420-3-66 
153 Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos koskien tilaa Kouranta 

 3:30 
154 Länsiosan rantayleiskaavamuutos koskien tilaa Noukkala  
 97-420-1-104 
155 Rynkä tilan 097-419-1-30 määrä-ala b n.1 ha rakennuksineen 

 myyminen Marja Huotarille 
156 Rynkä tilan 097-419-1-30 rantarakennuspaikka määrä-ala d  
 n. 0,75 ha myynti rakennuksineen Ritva ja Jarmo Haliselle/ Jenni 

 Reijolle 
157 Harjula niminen tila 097-419-1-65 n. 10,4 ha myyminen Erkki 

 Vuorelalle 
158 Rynkä nimisestä tilasta 097-419-1-30 määrä-alat a n. 3,35 ha ja

 c n. 1,83 ha myyminen Erkki Vuorelalle  
159 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
160 Otto-oikeus viranhaltijoiden päätöksiin 
161 Ilmoitusasiat
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Saapuvilla olleet jäsenet   
 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 
 Lindgren Ahti, varajäsen 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
 Luntta Pirkko 
 Väisänen Seija 
 
 
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Kuitunen Jouni kunnanvaltuuston I varapj. 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 
 Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Poissa  Raatikainen Hannu 
 
  
  
148 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
149  §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Lindgren ja Pirkko Luntta. 
 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________       ______________________      
Heikki Liukkonen                Anne Matilainen       
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2017 
 
 
_________________________  _______________________ 
Eeva-Liisa Lindgren   Pirkko Luntta 
 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 19.12.2017 
    _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 150/11.12.2017 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
  käsittelyjärjestykseksi.  
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVA-
PAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 
 
Khall § 151/20.11.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kun-
  tayhtymiltä ja muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen 
  tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä 
  olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta 
  luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituk-
  sen esitykseksi. 
 
  Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen te-
  kemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan maakunta- ja so-
  siaali- ja terveydenhuollon uudistus. Lausuntopyynnön kohteena 
  olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveyden-
  huollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, paran-
  taa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestel-
  män kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan ke-
  hittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuu-
  luvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 
 
  Lausuntopyyntömateriaali on nähtävillä kokouksessa.  

  Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät myös Internet-osoitteesta:

  http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017 

 
Liite 1 Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus päättää antaa liitteen nro 1 mukaisen 
  lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnan-
  vapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

 Päätös Keskustelun aikana Pirkko Luntta teki seuraavan muutosesityksen  
 lausuntoon: 

  - Kohta 11 a: muutetaan kohtaan a  
  - Kohta 18: muutetaan kohtaan c 
   
  Ari Kämppi kannatti muutosesitystä. 
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 
JAA ja Pirkko Luntan esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 
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 JAA 5 (Pepe Hölttä, Ahti Lindgren, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liuk-
 konen, Seija Väisänen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 
Päätösesitys hyväksyttiin.  
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA MÄNTYRANTA 1, 97-420-3-
65 SEKÄ MÄNTYRANTA 2, 97-420-3-66 
___________________ 
Tekn.ltk 13.9.2017 
 
38 §  Muutos koskee tiloja Mäntyranta 1, 97-420-3-65 ja Mäntyranta 2, 
  97–420-3-66. Alueen pinta-ala on n.1,10 ha. 
   
  Aloite kaavan muuttamiseksi on tullut tilojen maanomistajilta. Kaa-

vamuutos-alue on yksityisen maanomistajan omistuksessa. 
 
  Maakuntakaavassa osa muutosalueesta on merkitty ge 493-

alueeksi. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti arvokkaita harjualueita. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hy-
väksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012. Suunnittelualue on 
merkitty loma-asuntoalueeksi (RA) ja tilojen takaosa maa-ja metsä-
talousalueeksi (M).  

 
  Kaavan muutoksen tarkoitus on muuttaa rantayleiskaavan loma-

asuntoalueen merkintä (RA) rantarakennusalueen merkinnäksi 
(ARA), joka mahdollistaisi joko lomarakennuksen tai omakotitalon 
rakentamisen.  

 
  Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 1.6.- 15.6.2017  ja viranomaislau-

sunnoissa Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon ELY- kes-
kuksella ei ollut huomautettavaa, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut 
esittää että 1) kaava-alueen osalta pitäisi tehdä riittävän tarkka ku-
vaus luonnonoloista niiltä osin kuin muutoksia tulee 2) kaavaselos-
tuksessa on syytä arvioida, mitkä ovat kaavamuutoksen vaikutukset 
maakuntakaavassa rajattuun arvokkaaseen kylämaisemaan 3) jäte-
vesimääräyksiä voisi tarkentaa. 

  Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnok-
seen tai OAS:n sisältöön. 

   
  Kaavanlaatijan vastineet liitteenä nro 3. 
 
  Naapureilla ei ole huomautettavaa luonnoksesta eikä OAS:sta. 
   
  Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 4. 
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  Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaehdotuskartasta 

   
Tiloille osoitettujen kahden lomarakennuspaikkojen (RA) käyttötar-
koitus muutetaan rantarakennuspaikoiksi (ARA). Ja samalla kaava-
muutoksella korttelialuerajausta muutetaan niin että rakennuspaikoil-
le voidaan sijoittaa pysyvää asumista (etäisyys rannasta asuinra-
kennuksilla 40 m). 
              

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 
ajaksi länsiosan rantayleiskaavamuutosehdotuksen  

  ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 
   Muutosehdotus koskee Suonsalmen kylän tiloja Mäntyranta 1, 3:65 

ja Mäntyranta 2, 3:66. 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
 
Khall § 152/11.12.2017 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.10.- 6.11.2017. Kaavaehdotuk-

sesta annettiin 4 lausuntoa.  
 
  Etelä-Savon ELY-keskus lausunnossaan 20.10.2017 toteaa, että 

kaavamääräyksiin on selvyyden vuoksi syytä lisätä eri käyttötarkoi-
tusmuotojen mukaiset enimmäisrakennusoikeudet.  

  Rakennuslautakunnalla, Maakuntaliitolla ja Mikkelin seudun ympäris-
töpalveluilla ei ole huomautettavaa. 

    
  Muistutuksia maanomistajilta ei tullut. 
 
  Kaava-asiakirjat, lausunnot, kaavoittajan vastine liitteenä nro 2. 
 
Liite 2 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavamuutoksen kos-

kien tiloja Mäntyranta 1, 97-420-3-65 ja Mäntyranta 2, 
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  97–420-3-66 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttä-

väksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   Merkittiin pöytäkirjaan, että Ahti Lindgren ilmoitti olevansa  
   esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn 
   ajaksi.
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LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA KOURANTA 3:30 
 
Tekn.ltk 12.7.2017 
 
26 §  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 12.1.-26.1.2017  saatiin 

neljä viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon 
maakuntaliitolla, Etelä-Savon ELY-keskuksella ja rakennuslautakun-
nalla ei ollut huomautettavaa. 

  Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ei tullut virallista lausuntoa. 
Heidän puoleltaan on kuitenkin todettu, että kaavamuutoksen koh-
teena olevan tontin osalta olisi hyvä täydentää luonnonolojen kuva-
usta ja pyytää kaavoittajaa tarkistamaan ELY-keskukselta ympäris-
töhallinnon tietokannoista, onko alueelta tai lähiympäristöstä tiedos-
sa arvokkaita luontokohteita tai lajihavaintoja. 

   
  Kaavanlaatijan vastine: 
  Lausunnoissa ei ole huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kyseessä on 

nykyisen kaavan mukainen RM-alue ja siihen välittömästi liittyvä 
metsätalousalue. 

  Alueella ei ole, voimassa olevan, v. 2012 valmistuneen ranta-
osayleiskaavan 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 kohdistet-

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

huomioimaan lisärakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset ympä-
ristöön. 

  Esitämme alueen virkistyskäytön turvaamisen naapurustossa sijait-
sevilla 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 
maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. 

  Rantaosayleiskaavamuutos on siten mahdollista kohdentaa pelkäs-
tään nyt esitetylle alueelle. 

   
   
  Kaavamuutoksella ei aiheuteta lisärakentamisesta johtuvaa haittaa 

ympäristöönsä; kaavamuutoksessa ei ole osoitettu lisärakennusoi-
keutta suhteessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 
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  RM-alueen rajausmuutoksella on lähinnä vähäistä vaikutusta sen 

eteläpuolisen metsätalousalueen laajuuteen ja siten vähäistä vaiku-
tusta sen eteläpuoleisiin rakennuspaikkoihin. 

  Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä eivätkä aiheuta haittaa näiden 
alueiden maankäytölle. Valmisteluvaiheen aineisto on pidetty ylei-
sesti nähtävillä, jolloin siihen on voinut esittää kannanottoja laajem-
mankin ympäristön maanomistajat. 

  Kaavamuutoksesta, eli vähäisestä rajausmuutoksesta maanomista-
jan omistaman alueen sisällä, ei aiheudu mitään uutta haittaa suh-
teessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 

 

   

  Ote Länsiosan rantaosayleiskaavasta kaavamuutosalueen kohdalta 

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

   
  karttaote muutosehdotuksesta 
   
 
  
 Tekn joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 

ajaksi Länsiosan  rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen ja pyytää 
siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 
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Muutosehdotus koskee Hirvensalmen kylän tilaa Kouranta 3:30. 

  Muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 1. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
   
____________________ 
 
Khall § 153/11.12.2017 Muutosehdotus on ollut nähtävillä  24.8. – 25.9.2017. Muutosehdo-

tuksesta annettiin neljä lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin 
seudun ympäristöpalveluilla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut muu-
tosehdotuksesta huomautettavaa.   

  Kaavan muutosehdotuksesta ei tullut muistutuksia. 
   

Kaava-asiakirjat ja lausunnot, liite nro 3. 
   
 
Liite 3 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantaosayleiskaavan  muutok-

sen koskien tilaa 97-407-3-30 Kouranta ja esittää sen 
  edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA NOUKKALA 97-420-1-104 
 
_______________ 
Tekn.ltk 13.9.2017 
37 §  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta.  

Tällä kaavamuutoksella Länsiosan rantayleiskaavaa muutetaan tilan 
Noukkala alueella. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleis-
kaavan 10.4.2012. Länsiosan rantayleiskaavassa tilalle on osoitettu 
yksi loma-asunnon (RA) rakennuspaikka.  
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Vahvajärven koillisrannalla n. 8 km:n 
päässä Hirvensalmen kirkonkylältä. 
 

      
 Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta 

 
Yleiskaavan muuttamisella siirretään uusi lomarakennuspaikka 100 
metriä pohjoisen suuntaan rakentamiselle suotuisampaan paikkaan. 
Tilan eteläosan alue muuttuu vastaavasti maa- ja metsätalousvaltai-
seksi alueeksi.  

   
Kaavamuutos ei siten lisää rakennuspaikkojen lukumäärää alueella 
eikä vaikuta rantayleiskaavan alueella käytettyihin mitoitusperustei-
siin.  
 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.- 15.6.2017 ja viranomaislausun-
noissaan Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon Ely-
keskuksella ei ole huomautettavaa luonnosaineistoon. Mikkelin Seu-
dun Ympäristöpalvelut esittää että 1) kaava-alueen osalta pitäisi 
tehdä riittävän tarkka kuvaus luonnonoloista niiltä osin kuin muutok-
sia tulee 2) kaavaselostuksessa on syytä arvioida, mitkä ovat kaa-
vamuutoksen vaikutukset maakuntakaavassa rajattuun arvokkaa-
seen kylämaisemaan 3) jätevesimääräyksiä voisi tarkentaa. 
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Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnok-
seen tai OAS:n sisältöön. 
Naapureilla ei huomautettavaa rakennuspaikkojen lukumäärän säi-
lyessä ennallaan.  

 
   Kaavanlaatijan vastineet, liite nro 1   
   Kaavaehdotusasiakirjat, liite nro 2. 
 
     
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville 30 vuorokauden 

ajaksi länsiosan rantayleiskaavamuutosehdotuksen  
   ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 

  
Muutosehdotus koskee Suonsalmen kylän tilaa Noukkala 1:104 

   
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 154/11.12.2017 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.10.-6.11.2017. Kaavaehdotuk-

sesta annettiin 4 lausuntoa.  
   
  Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan että kaavaluon-

noksen ehdotus täyttää riittävällä tavalla maankäyttö- ja rakennus-
lain yleiskaavalle tai sen muutokselle asettamat vaatimukset, joskin 
rakennuspaikalle suunnitellun rantaosuuden pituutta on syytä vielä 
harkita tai perustella sen pituutta tarkemmin. 

  Rakennuslautakunnalla ja Maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa. 
  Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden lausunnossa pyydettiin kor-

jaamaan kaavamääräyksen tekstiä jätevesien käsittelystä.  
   
  Muistutuksia maanomistajilta ei tullut. 
 
  Kaava-asiakirjat, lausunnot, kaavoittajan vastine liitteenä nro 4. 
 

    
  Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaehdotuskartasta 
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Liite 4 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Länsiosan rantayleiskaavamuutoksen kos-

kien tilaa Noukkala 97-420-1-104  ja esittää sen edelleen kunnanval-
tuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RYNKÄ TILAN 097-419-1-30 MÄÄRÄ-ALA B N.1 HA RAKENNUKSINEEN MYYMINEN 
MARJA HUOTARILLE 
 
Khall § 109/28.8.2017 Kunta omistaa seuraavat kiinteistöt: 
  - Rynkä (97-419-1-30) 7,6 ha 
 Liitteet 6,7 - Harjula (97-419-1-65) 10,4 ha 
 
  Kiinteistöt sijaitsevat Ripatin kylässä. 
 
 Kj. Kunnanhallitus asettaa julkisesti myyntiin liitteissä 6 ja 7 mainitut 
  kiinteistöt:  
  - Rynkä (97-419-1-30)  
  - Harjula (97-419-1-65) 
  
  Rynkä (97-419-1-30) myydään neljänä eri lohkona oheisen kartta
  liitteen 6 mukaisesti siten, että Hietalahden rantaan muodostetaan 
  7500 m2:n rakennuspaikka ja tilan päärakennuksille 1 ha:n raken-
  nuspaikka. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
____________________ 
Khall § 144/30.10.2017 Tilat jaettuine määrä-aloineen oli ilmoitettu myytäväksi 21.9.2017 
  ilmestyneissä Hirvensalmelaisessa ja Länsi-Savossa. 
  Tarjouksia tuli määrä-aikaan mennessä lehti-ilmoituksen mukai-
  sista tilasta ja määrä-aloista 11 kpl ja yksi tarjous tuli myöhästy-
  neenä 9.10.2017. 
 

Asuinrakennuspaikasta n. 1 ha määrä-ala   
 B talousrakennuksineen korkein tarjous on 15 100 €. Muita tarjo-
 uksia ei tullut määrä-alasta B. 

 
  Tarjousavauspöytäkirja ja kartta myytävistä tilasta ja määrä- 
  aloista liite 4. 
  Jätetyt ostotarjoukset ovat esillä kokouksessa. 
 
 Kj. 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että Rynkä tilan 097-
  419-1-30 asuinrakennuspaikka määrä-ala B n, 1ha rakennuksi-
  neen ja liittymineen myydään  tarjouksen tehneelle Marja Huotaril-
  le 15 100 euron kauppahinnasta siten, että ostaja vastaa määrä-
  alan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta ja kaupasta 
  menevästä varainsiirtoverosta.  
 
  2. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 
  kaupan muista ehdoista. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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__________________ 
Kvalt § 61/13.11.2017 

Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää että,  
Liite 5 
  Rynkä tilan 097-419-1-30 asuinrakennuspaikka määrä-ala B n, 
  1ha rakennuksineen ja liittymineen myydään  tarjouksen tehneelle 
  Marja Huotarille 15 100 euron kauppahinnasta siten, että ostaja 
  vastaa määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta 
  ja kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  
 
  2. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 
  kaupan muista ehdoista. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
___________________ 
Khall § 155/ 11.12.2017  
 
Liite 5 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Marja Huotarin välisen, liitteenä 

5 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RYNKÄ TILAN 097-419-1-30 RANTARAKENNUSPAIKKA MÄÄRÄ-ALA D N. 0,75 HA 
MYYNTI RAKENNUKSINEEN RITVA JA JARMO HALISELLE/ JENNI REIJOLLE  
 
___________________  
Khall § 109/28.8.2017 Kunta omistaa seuraavat kiinteistöt: 
  - Rynkä (97-419-1-30) 7,6 ha 
 Liitteet 6,7 - Harjula (97-419-1-65) 10,4 ha 
 
  Kiinteistöt sijaitsevat Ripatin kylässä. 
 
 Kj. Kunnanhallitus asettaa julkisesti myyntiin liitteissä 6 ja 7 mainitut 
  kiinteistöt:  
  - Rynkä (97-419-1-30)  
  - Harjula (97-419-1-65) 
  
  Rynkä (97-419-1-30) myydään neljänä eri lohkona oheisen kartta
  liitteen 6 mukaisesti siten, että Hietalahden rantaan muodostetaan 
  7500 m2:n rakennuspaikka ja tilan päärakennuksille 1 ha:n raken-
  nuspaikka. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 146/30.10.2017 Tilat jaettuine määrä-aloineen oli ilmoitettu myytäväksi 21.9.2017 
  ilmestyneissä Hirvensalmelaisessa ja Länsi-Savossa. 
  Tarjouksia tuli määrä-aikaan mennessä lehti-ilmoituksen mukai-
  sista tilasta ja määrä-aloista 11 kpl ja yksi tarjous tuli myöhästy-
  neenä 9.10.2017. 
 
  Rynkä tilan rantarakennuspaikasta, määrä-ala D, oli jätetty tarjous 
  60 500 €. Määrä-ala on pinta-alaltaan n. 0,75 ha sisältää saunara-
  kennuksen. Tarjous oli korkein. 
 
  Tarjousavauspöytäkirja ja kartta myytävistä tilasta ja määrä- 
  aloista  liite 4. 
  Jätetyt ostotarjoukset ovat esillä kokouksessa. 
  
 Kj. 1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että Rynkä tilan 097-
  419-1-30 rantarakennuspaikka määrä-ala D n, 0,75 ha rakennuk-
  sineen ja liittymineen myydään 60 500 € tarjouksen tehneille Ritva 
  ja Jarmo Haliselle/ Jenni Reijo, siten, että ostaja vastaa määrä-
  alan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta ja kaupasta 
  menevästä varainsiirtoverosta.  
 
  2.Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 
  kaupan muista ehdoista. 
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 Päätös Hyväksyttiin. 
________________  
Kvalt § 63/13.11.2017 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että 
Liite 5 

1. Rynkä tilan 097-419-1-30 rantarakennuspaikka määrä-ala D n, 
0,75 ha rakennuksineen ja liittymineen myydään 60 500 € tarjo-
uksen tehneille Ritva ja Jarmo Haliselle/ Jenni Reijo, siten, että 
ostaja vastaa määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan 
palkkiosta ja kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  

 
2. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 

kaupan muista ehdoista. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 156/ 11.12.2017   
 
Liite 6 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Jenni Reijon, Ritva Halisen ja 

Jarmo Halisen välisen, liitteenä 6 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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HARJULA NIMINEN TILA 097-419-1-65 N. 10,4 HA MYYMINEN ERKKI VUORELALLE  
 
___________________  
Khall § 109/28.8.2017 Kunta omistaa seuraavat kiinteistöt: 
  - Rynkä (97-419-1-30) 7,6 ha 
 Liitteet 6,7 - Harjula (97-419-1-65) 10,4 ha 
 
  Kiinteistöt sijaitsevat Ripatin kylässä. 
 
 Kj. Kunnanhallitus asettaa julkisesti myyntiin liitteissä 6 ja 7 mainitut 
  kiinteistöt:  
  - Rynkä (97-419-1-30)  
  - Harjula (97-419-1-65) 
  
  Rynkä (97-419-1-30) myydään neljänä eri lohkona oheisen kartta
  liitteen 6 mukaisesti siten, että Hietalahden rantaan muodostetaan 
  7500 m2:n rakennuspaikka ja tilan päärakennuksille 1 ha:n raken-
  nuspaikka. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 145/30.10.2017 Tilat jaettuine määrä-aloineen oli ilmoitettu myytäväksi 21.9.2017 
  ilmestyneissä Hirvensalmelaisessa ja Länsi-Savossa. 
  Tarjouksia tuli määrä-aikaan mennessä lehti-ilmoituksen mukai-
  sista tilasta ja määrä-aloista 11 kpl ja yksi tarjous tuli myöhästy-
  neenä 9.10.2017. 
 
  Harjula tilan n. 10,4 ha ja Rynkä tilan määrä-aloista A n. 3,35 ha 
  ja C n. 1,83 ha oli jätetty yhteistarjous kokonaishinnaltaan 38 000 
  €.  
  Kun huomioidaan muut lähempänä olevat tarjoukset Harjula tilas-
  ta ja Rynkä tilan määrä-aloista A ja C, niin sen vertailuhinta on 33 
  851 €, joten 38 000 € tarjous on kokonaistaloudellisesti korkein.  
   
  Tarjousavauspöytäkirja ja kartta myytävistä tilasta ja määrä- 
  aloista  liite 4. 
  Jätetyt ostotarjoukset ovat esillä kokouksessa. 
 

Kj. 1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että Harjula niminen 
 tila 097-419-1-65 n. 10,4 ha ja Rynkä nimisestä tilasta 097-419-1-
 30 määrä-alat  A n. 3,35 ha  ja C n. 1,83 ha myydään 38 000 € 
 tarjouksen tehneelle Erkki Vuorelalle, siten, että ostaja vastaa 
 määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta ja 
 kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  
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  2.Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 
  kaupan muista ehdoista. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen siitä, että 
  myydään määräala C Jenni Reijolle ja kunta pitää omistukses-
  saan Harjulan ja määräala A:n. Muutosesitystä ei kannatettu.  
 
  Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys kunnanhallituksen päätöksek-
  si. 
 
  Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja 
  poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pirkko Luntta toimi ko- 
  kouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. 
___________________ 
Kvalt § 62/13.11.2017 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että 
Liite 5   

1. Harjula niminen tila 097-419-1-65 n. 10,4 ha ja Rynkä nimisestä 
tilasta 097-419-1-30 määrä-alat  A n. 3,35 ha  ja C n. 1,83 ha 
myydään 38 000 € tarjouksen tehneelle Erkki Vuorelalle, siten, 
että ostaja vastaa määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvista-
jan palkkiosta ja kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  

 
2. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 

kaupan muista ehdoista. 
  

 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunta 
  ei myy. Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. 
 
  Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Heikki Liukkonen ilmoitti 
  olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asi-
  an käsittelyn ajaksi klo 18.00. Asian käsittelyn ajaksi paikalle kut-
  suttiin varavaltuutettu Kaija Selander. Kaija Selander poistui ko-
  kouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 18.03. 
___________________ 
Khall § 157/ 11.12.2017 
 
Liite 7 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Erkki Vuorelan välisen, liitteenä 

7 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa 
  esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn 
  ajaksi. Pirkko Luntta toimi kokouksen puheenjohtajana asian  
  käsittelyn ajan.
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RYNKÄ NIMISESTÄ TILASTA 097-419-1-30 MÄÄRÄ-ALAT A N. 3,35 HA  JA C N. 1,83 HA 
MYYMINEN ERKKI VUORELALLE  
___________________  
Khall § 109/28.8.2017 Kunta omistaa seuraavat kiinteistöt: 
  - Rynkä (97-419-1-30) 7,6 ha 
 Liitteet 6,7 - Harjula (97-419-1-65) 10,4 ha 
 
  Kiinteistöt sijaitsevat Ripatin kylässä. 
 
 Kj. Kunnanhallitus asettaa julkisesti myyntiin liitteissä 6 ja 7 mainitut 
  kiinteistöt:  
  - Rynkä (97-419-1-30)  
  - Harjula (97-419-1-65) 
  
  Rynkä (97-419-1-30) myydään neljänä eri lohkona oheisen kartta
  liitteen 6 mukaisesti siten, että Hietalahden rantaan muodostetaan 
  7500 m2:n rakennuspaikka ja tilan päärakennuksille 1 ha:n raken-
  nuspaikka. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 145/30.10.2017 Tilat jaettuine määrä-aloineen oli ilmoitettu myytäväksi 21.9.2017 
  ilmestyneissä Hirvensalmelaisessa ja Länsi-Savossa. 
  Tarjouksia tuli määrä-aikaan mennessä lehti-ilmoituksen mukai-
  sista tilasta ja määrä-aloista 11 kpl ja yksi tarjous tuli myöhästy-
  neenä 9.10.2017. 
 
  Harjula tilan n. 10,4 ha ja Rynkä tilan määrä-aloista A n. 3,35 ha 
  ja C n. 1,83 ha oli jätetty yhteistarjous kokonaishinnaltaan 38 000 
  €.  
  Kun huomioidaan muut lähempänä olevat tarjoukset Harjula tilas-
  ta ja Rynkä tilan määrä-aloista A ja C, niin sen vertailuhinta on 33 
  851 €, joten 38 000 € tarjous on kokonaistaloudellisesti korkein.  
   
  Tarjousavauspöytäkirja ja kartta myytävistä tilasta ja määrä- 
  aloista  liite 4. 
  Jätetyt ostotarjoukset ovat esillä kokouksessa. 
 

Kj. 1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että Harjula niminen 
 tila 097-419-1-65 n. 10,4 ha ja Rynkä nimisestä tilasta 097-419-1-
 30 määrä-alat  A n. 3,35 ha  ja C n. 1,83 ha myydään 38 000 € 
 tarjouksen tehneelle Erkki Vuorelalle, siten, että ostaja vastaa 
 määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta ja 
 kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  
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  2.Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 
  kaupan muista ehdoista. 
 
 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen siitä, että 
  myydään määräala C Jenni Reijolle ja kunta pitää omistukses-
  saan Harjulan ja määräala A:n. Muutosesitystä ei kannatettu.  
 
  Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys kunnanhallituksen päätöksek-
  si. 
 
  Heikki Liukkonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja 
  poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pirkko Luntta toimi ko- 
  kouksen puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. 
___________________ 
Kvalt § 62/13.11.2017 
 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että 
Liite 5   

1. Harjula niminen tila 097-419-1-65 n. 10,4 ha ja Rynkä nimisestä 
tilasta 097-419-1-30 määrä-alat  A n. 3,35 ha  ja C n. 1,83 ha 
myydään 38 000 € tarjouksen tehneelle Erkki Vuorelalle, siten, 
että ostaja vastaa määräalan lohkomiskuluista, kaupanvahvista-
jan palkkiosta ja kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  

 
2. Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää 

kaupan muista ehdoista. 
  

 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että kunta 
  ei myy. Muutosesitystä ei kannatettu. 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys. 
 
  Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Heikki Liukkonen ilmoitti 
  olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asi-
  an käsittelyn ajaksi klo 18.00. Asian käsittelyn ajaksi paikalle kut-
  suttiin varavaltuutettu Kaija Selander. Kaija Selander poistui ko-
  kouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 18.03. 
___________________ 
Khall § 158/ 11.12.2017 
 
Liite 8 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Erkki Vuorelan välisen, liitteenä 

8 olevan kauppakirjaluonnoksen. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 11.12.2017 212 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
ASIAN OTTAMINEN YLEMMÄN TOIMIELIMEN KÄSITELTÄVÄKSI 
 
Khall § 159/ 11.12.2017 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen  
  puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan 
  viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka 
  on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen  
  viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
  asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

  Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu 
  oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai 
  hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen 
  lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston  
  toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus,  
  kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa 
  tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole 
  ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  Hallintosäännön 121 ja 122 §:ssa on määritetty kunnanhallituksen ja 
  lautakunnan otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen ilmoittami-
  sesta. 

  Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-
  oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole 
  ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsi-
  teltäväksi. 

  

 Kj. Kunnanhallitus päättää, sen lisäksi mitä on hallintosäännön 121 
  §:ssä määrätty, että sen alaisten viranomaisten sekä lautakuntien 
  alaisten viranomaisten seuraavista päätöksistä ei tarvitse ilmoittaa 
  kunnanhallitukselle eikä  lautakunnille, eikä kunnanjohtajalle: 
  - Virka- ja työehtosopimusten perusteella mukaiset kokemus-, 
  palvelu-, määrävuosi- ja työkokemuslisät   
  - Vuosilomapäätökset 
  - Muiden virka- tai työehtosopimuksen mukaisten ei- 
  harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen 
  - Palkattomat virkavapaudet ja työlomat, joiden kesto on enintään 
  yksi vuosi 
  - Sijaisen ottaminen yhdellä tai useammalla päätöksellä  
  yhtäjaksoisesti enintään kuudeksi kuukaudeksi 
  - Koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset 
  - Sopimukset joiden kustannusvaikutus on 5000 euroa 
  - Kalusto-  ja muut tarvikehankinnat joiden kustannusvaikutus on alle 
  5000 euroa. 
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 Päätös Keskustelun aikana Ari Kämppi teki muutosesityksen, että ilmoitusta 
 ei tarvitse tehdä seuraavista asioista: 

  - Virka- ja työehtosopimusten perusteella mukaiset kokemus-, 
 palvelu-, määrävuosi- ja työkokemuslisät 

  - Vuosilomapäätökset 
  - Muiden virka- ja työehtosopimuksen mukaisten ei- 

 harkinnanvaraisten etuuksien myöntäminen.   
  Muista kohdista tulee ilmoittaa. 
 
  Pirkko Luntta kannatti muutosesitystä. 
 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee 
äänestää. Äänestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä. Esitys 
hyväksyttiin.  
 
Sen puolesta, ketkä kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät 
JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  

 
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin yhteensä 7 ääntä. Ää-
net jakautuivat seuraavasti: 

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Ahti Lindgren, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki 
 Liukkonen, Seija Väisänen) 

EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 
Päätösesitys hyväksyttiin.  
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 160/ 11.12.2017 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtä-
  vinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaes-
  sa. 
 
 Kj.  Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä ot-
  to-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 161/ 11.12.2017 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja 
13.11.2017 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuuston pöytä-
kirja 16.11.2017  

3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 15.11.2017 
4. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 21.11.2017 
5. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.11.2017 

 
     
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 148-154, 159-161 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §: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 valittamalla 
 
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 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.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: §  155-158 
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 


