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  Kämppi Ari 
 Lindgren Eeva-Liisa 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 
  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 
  Väisänen Seija 
 
 
  
   
Muut saapuvilla olleet Kekkonen Esko kunnanvaltuuston pj 
 Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston I varapj 
 Ruhanen Esa  kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä, 
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112 §    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
113 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Eeva-Liisa Lind-

gren. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen               Anne Matilainen          
puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2018 
 
____________________  _______________________   
Pirkko Luntta    Eeva-Liisa Lindgren 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 25.9.2018 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 114/ 17.9.2018  
 
  Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden 
   käsittelyjärjestykseksi.  
 

Päätös Lisättiin asia Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalituk-
seen koskien kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaalia/ valittajat 
Hölttä ja Manninen viimeiseksi asiaksi. 

 
 Keskustelun aikana Ari Kämppi teki seuraavan muutosesityksen: 

Työjärjestykseen lisätään kohta muut esille tulevat asiat. 
 
 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 äänestä-
vät JAA ja Ari Kämpin esityksen puolesta äänestävät EI.  

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

 
 JAA 5 (Pepe Hölttä, Eeva-Liisa Lindgren, Heikki Liukkonen, Hannu 
Raatikainen ja Seija Väisänen) 
EI 2 (Ari Kämppi, Pirkko Luntta) 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys on kunnanhallituk-
sen päätös. 
 

   Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVION 2019 RAAMIT    
 
Khall § 115/17.9.2018 Talousarvion laadinnan ohjeeksi on hallintokunnille laadittu kehys-

budjetti. Käyttötalousmenojen osalta pohjana on käytetty kuluvan 
vuoden talousarviota ja arvioitua talousarvion toteutumista.   

 
 Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on esitetty useita kun-

tia koskevia asiakokonaisuuksia. Kuntien kannalta myönteisiä ovat 
mm. kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen n. 1 mrd:lla 
eurolla sekä lupaus, ettei kunnille osoiteta uusia velvoitteita ja ettei 
valtionosuuksia leikata ilman tehtävien ja velvoitteiden leikkaamis-
ta.  

 
 Syksyllä 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen tavoitteena oli pa-

rantaa työllisyyttä ja lisätä talouskasvua tulevina vuosina. Työlli-
syyskehitys on ratkaisevaa niin maamme talouskasvulle kuin julki-
sen sektorin verotulojen kehitykselle. Talouskasvu onkin  

 voimistunut merkittävästi. Talouskasvun, verotulokehityksen ja kun-
tien menokurin myötä kuntatalouden tila on kohenemassa. Viime 
aikaisten tietojen mukaan kuntien saamat verotilitykset heikkenevät 
voimakkaasti jo kuluvan vuoden aikana. Kuntataloudessa ole uutta 
jako- tai liikkumatilaa. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kunta-
talouteen on kuitenkin yhä negatiivinen. Lisäksi epävarmuustekijöi-
tä on useita kuten mm. työmarkkinaratkaisu. 

 
 Ensi vuoden talousarvioon vaikuttavat mm. kuntien valtionosuuksiin 

toteutettavat useat laskennalliset leikkaukset entisten leikkausten 
lisäksi ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.  

 
 Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kompensoidaan kunnille 

lisäämällä yhteisöveron jako-osuutta ja kiinteistöveroja korottamal-
la.  

 
 Valtion budjettivalmisteluissa kuntatalouden valtionosuuksia leika-

taan lähes 200 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät muutokset kun-
tien 2019 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuk-
sesta ja kustannustenjaon tarkistamisesta. Lisäksi tulevat tulove-
ronmenetykset verovähennysten korottamisen vuoksi. Näiden 
kompensoimisesta kunnille ei ole vielä tietoa. 

 
 Kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että kuntien työntekijöiden 

lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017-2019.  
           
 Suurena kysymyksenä tulee maakunta- ja sote-uudistus ja niihin 

liittyvä rahoitus, joiden valmistuminen menee ainakin vuoteen 
2021. 

 



Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 
Kunnanhallitus 17.09.2018 117 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

Hirvensalmen kunnan määrärahakehyksiä määriteltäessä on arvioi-
tu palkkakustannusten nousuksi 2,00 %. 
 

 Kiinteistöveron tuoton kasvu on pitkälti kiinni kuntien omista pää-
töksistä. Kiinteistöverolakia muutettiin viimeksi 7.11.2017. Lakimuu-
toksella muutettiin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin 
vaihteluväliä. Kiinteistöverouudistus on valmisteilla ja sen on tarkoi-
tus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. 

   
Kuntatalouden haasteita lisäävät valtiontalouden sopeuttamisvaa-
timukset, jotka vuonna 2019 näkyvät mm. valtionosuuksien 75 milj. 
euron lisäleikkauksina. Lisäksi kuntien kasvava osuus työttömyy-
denhoitomenoista aiheuttaa menopaineita. 

 
Myönteinen tekijä on korkotason alhaisuus, eikä merkittävää korko-
jen nousua ole näköpiirissä.  
 
Kuntien vuosikatteiden arvioidaan heikkenevän. 
 
Vuonna 2019 verotilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti.  Yh-
teisöveron tuoton arvioidaan laskevan n. 7,3 %. Kokonaisuudessa 
verotulojen kasvun odotetaan olevan vähäistä. 

 
Poistojen muutokset on myös huomioitu.  

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten viime vuosien voimakas 
kasvu asettaa ongelmia kuntataloudelle. Vuoden 2019 talousarvi-
ossa terveydenhuoltoon tarvittavien määrärahojen arvioidaan kas-
vavan 1,7 % kuluvan vuoden talousarviosta.  
 
Työllistämishankkeen menot vuonna 2019 ovat 151.000 euroa ja 
tulot 20.000 euroa.  

 
Uusia toiminnallisia hankkeita kehyksissä ei ole esitetty. Menoke-
hystä nostaa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain viime 
vuosien investoinneista aiheutuva poistojen lisääntynyt taso ja 
palkkaratkaisusta johtuvat palkankorotukset.  

 
Talousarvion laadinnan lähtökohtina kuntastrategian linjaukset: 

- laadukkaat, nykytasoiset peruspalvelut säilyvät   

- kuntatalous on kestävällä pohjalla ja 

- kunnalliset maksut ja taksat pidetään kustannusvastaavina. 
 
Ehdotukseen ei sisälly toiminnan supistuksia, säästötoimia eikä 
henkilöstön irtisanomisia saati lomautuksia. 
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Alustavan arvion mukaan kunnan verotulot kasvavat kuluvan vuo-
den talousarvioon verrattuna vain kiinteistöveron osalta. Yhteisöve-
rojen kertymiseen vaikuttaa yleinen talouskehitys ja yritysten tulos-
ten kehittyminen.  
 
Verotulojen arvioidaan olevan 7,3 milj. euroa ilman veroperusteiden 
muutoksia. Valtionosuudet tulevat olemaan noin 6,7 milj. euroa 
edellyttäen, että valtionosuudet toteutetaan ennakkolaskelmien 
mukaisena. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden toteutumasta 
5,8 %. 

 
Kehysbudjetin tavoitteena on, että vuosikate pysyy positiivisena ja 
sillä voidaan kattaa poistot. Kunnalla ei ole kattamattomia alijää-
miä. 

 
Liite 1 Liitteenä 1 on talousarvion menokehykset vuodelle 2019 käyttöta-

lousmenojen osalta. 
 
Kj.  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan menokehyksen annetta-

vaksi hallintokunnille talousarvion laadinnan perusteiksi. Talousar-
viossa pidättäydytään uusista nettomenoja aiheuttavista toiminnois-
ta. Talousarvion laadinnan tavoitteena on saavuttaa positiivinen 
vuosikate, joka kattaa poistot.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-11.pdf
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LIEKUNE-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 
TILAA 97-412-511-2 NIRO  
____________________ 
Tekn.ltk     
13 §  Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yleiskaavaa Ryökäs-

veden Pieniniemessä sijaitsevan alueen osalta. Yleiskaavan muu-
toksen tarkoituksena on päivittää korttelialueen rajaus. 

 
  Tarkasteltava kiinteistö 5:112 on tällä hetkellä rakentumaton. Koh-

teen lähiympäristössä on olemassa lomarakennuksia ja vakituisia 
asuntoja. 

  Alueelle johtaa olemassa oleva yksityistie, Ryökäsniementie valta-
tieltä 5. 

 
  Muutoksessa asuinrakentamisen alueen (A) sijaintia ja rajausta 

päivitetään kokonaisuutena kaavan toteuttamista paremmin palve-
levaksi. Muutoksessa rakennuspaikka siirtyy pohjoisen suuntaan 
kiinteistöllä ja laajenee noin 0,1 hehtaaria. Muu osa muutosaluees-
ta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). 
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  Kaava-asiakirjat ja lausunnot liite nro 1. 
 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutoksen luonnos-

aineisto olivat nähtävillä 24.8.–7.9.2017 MRA 30 §:n mukaisesti. 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Pohjois-Savon ELY-keskuksella, 
Etelä-Savon maakuntaliitolla, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilla 
ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 
Muistutuksia ei maanomistajilta tullut.   

  
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaa-

van muutosehdotuksen koskien Hirvensalmen Monikkalan kylän ti-
laa Niro 5:112 nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 65 § ja MRA 
19 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
____________________ 
 
Khall § 116/ 17.9.2018 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  28.6.- 30.7.2018. Kaavaehdotuk-

sesta annettiin viisi lausuntoa.  
 
Etelä-Savon ELY-keskuksella, Pohjois-Savon ELY-keskuksella, 
Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Rakennuslautakunnalla ei ollut 
huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Mikkelin seudun ympäristö-
palvelut pyytää täsmentämään rakennuspaikan jätevesien käsitte-
lyä koskevaa kaavamääräystä. Kaavanlaatija on huomioinut pyyde-
tyn täsmennyksen vastineessaan ja kaavamääräyksessä. 

 
  Muistutuksia ei ole tullut. 
   
  Kaava-asiakirjat, lausunnot ja kaavoittajan vastine liite 2. 
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Liekune – Ryökäsveden rantaosayleis-

kaavan  muutoksen koskien tilaa 
  Niro 97-412-5-112 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväk-

syttäväksi, 
MRL 37 §. 

 
  
 Päätös  Hyväksyttiin. 
   

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-10.pdf
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ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAN 097-874-4-1 OSA-ALUEELLA 
 
____________________ 
Tekn.ltk 
20.12.2017  66 § Yleiskaavan muutos on käynnistetty tilan 097-874-4-1 omistajan  
  aloitteesta. Aloite on käsitelty Hirvensalmen virkamiestyöryhmässä 

20.11.2017. Ryhmän tekemän päätöksen mukaan Hirvensalmen 
kunta käynnistää Itäosan rantayleiskaavamuutoksen tilan alueella. 

 
  Yleiskaavamuutos koskee osaa tilasta Hirvensalmen kunnan Iso-

Niemistö ja Kaihlanen-nimisten järvien rannalla.  
  Alueelle on voimassa 15.6.2015 § 23 hyväksytty Hirvensalmen Itä-

osan rantayleiskaava. 
 
  Hakijan nykyinen kiinteistö on kaavan laatimisen aikana ollut kah-

tena erillisenä kiinteistönä, jotka yhteismetsän perustamisen yhtey-
dessä on liitetty samaksi tilaksi. Kiinteistöt ovat sijainneet Iso-
Niemistön ranta-alueella ja toinen Kaihlasen puolella. Molemmille 
on kaavassa osoitettu yksi rakennuspaikka merkinnällä ARA/1. Iso-
Niemistön rakennuspaikka on todettu kuitenkin maastokäynnillä 
erittäin jyrkkärantaiseksi ja lisäksi koko Iso-Niemistön vesistöllä on 
todettu olevan luontoarvoa. Näistä syistä on todettu, että ARA/1 ra-
kennuspaikka Iso-Niemistöltä olisi hyvä siirtää Kaihlasen puolelle. 
Siirtoa tukee erityisesti vielä Kaihlasen puolella tilan läpi kulkeva 
keskitetty kunnallistekniikka (vesijohto) sekä muiden ARA-
rakennuspaikkojen sijoittuminen samalle rantaosuudelle (keskittä-
minen).  

 
  Kaihlasen puolella olevan tilan 97–874-4-1 ARA- rakennuspaikan 
  rajauksia on tarkoitus tarkentaa siten, että rantaan sijoittuisi kaksi 

ARA-rakennuspaikkaa. Iso-Niemistön puoli jäisi maa- ja metsätalo-
usvaltaiseksi alueeksi. 
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  Kaavamuutoksen jälkeen: 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Itäosan rantayleiskaavan muutos-

luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, koskien 97–
874-4-1 tilaa, nähtäville 14 vuorokauden ajaksi, MRL 62 ja 63 § ja 
MRA 30 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. 

 
  Muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite nro 2. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
__________________ 
Tekn.ltk 
21.3.2018 
5 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 11.1.-25.1.2018. Kaavaluonnok-

sesta annettiin 5 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta ei ollut huomautet-
tavaa. Lausunnot oli pyydetty 

  Pohjois-Savon ELY:ltä, Rakennuslautakunnalta, Maakuntaliitolta, 
Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon ELY:ltä. 

 
  Kaavaluonnoksesta ei ollut varsinaisesti huomautettavaa pieniä 

täsmennyksiä lukuun ottamatta. Kaavanlaatija on huomioinut täs-
mennykset mm. liikennemelun osalta kaavamääräyksiin sekä li-
sännyt informatiivisena ohjeellinen päärata - merkinnän kaavakar-
talle (muutosalueen ulkopuolelle). 

  Muistutuksia ei tullut. 
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  Kaavamuutosehdotus: 
 

   
 
  Kaavamuutosehdotus, OAS ja muutosluonnoksesta saadut lau-

sunnot liitteenä nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa 30 vrk:n ajaksi nähtäville 
  Itäosan rantayleiskaavan kaavamuutosehdotuksen ja osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman, koskien 97–874-4-1 tilaa ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot MRL 65 § ja MRA 19 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
____________________ 
Khall § 117/17.9.2018 
 
  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä  28.6.- 30.7.2018. Muistutuksia ei 

jätetty. 
Viidessä viranomaislausunnossa ei ollut huomautettavaa  
(Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin 
seudun ympäristöpalvelut, Liikennevirasto, Rakennuslautakunta) 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 29.6.2018 esitetään 
täsmennystä piha-alueen liikennemelun suojaukseen. Kaavoittajan 
mukaan kaavamääräykset ovat meluntorjunnan osalta jo riittävät. 
Kaavaratkaisua ei ole syytä sitoa loma-asumisen ohjearvoihin, 
koska alueelle on mahdollista rakentaa myös pysyvää asutusta. 

     
  Kaava-asiakirjat, liite nro 3 
 
   
  
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-8.pdf
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 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Itäosan rantayleiskaavan kaavamuu-

tosehdotuksen koskien tilaa 97–874-4-1 ja esittää sen edelleen 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 37 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN KÄSITTELY 
 
------------------------ 
Rak.ltk 20.3.2018 
19 §  Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös. Maankäyttö- 

ja rakennuslain 14 § mukaan jokaisen kunnan on laadittava ra-
kennusjärjestys, joka perustuu paikallisiin oloihin ja jonka määrä-
ykset voivat vaihdella kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksen 
hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 §) ja sitä valmisteltaessa on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuo-
rovaikutuksesta ja MRL 65 §:ssä ja MRA 19 §:ssä kaavaehdotuk-
sen asettamisesta julkisesti nähtäville. 

 
  Edellinen rakennusjärjestys muutoksineen on tullut voimaan 

1.5.2010. Maankäyttö- ja rakennuslaki asetuksineen on muuttunut 
näiden vuosien aikana, joten on ajankohtaista myös Hirvensalmen 
kunnan rakennusjärjestys päivittää vastaamaan muun muassa 
uudistuneita lainkohtia.  

 
  Kokouksessa esitellään rakennusjärjestysehdotus muutoksineen. 
 
  Rakennusjärjestysehdotus liitteenä nro 1. 
   
     
 Rak.tark. Rakennuslautakunta asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julki-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRL 65 § ja MRA 19 §) ja pyytää 
siitä lausunnot seuraavilta:  
 
Etelä-Savon ELY-keskus 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Joutsan kunta 

  Kangasniemen kunta 
  Mikkelin kaupunki  

Mikkelin kaupunki / Ympäristöpalvelut 
Mäntyharjun kunta 
Pertunmaan kunta 
 

 Päätös Hyväksyttiin. 
------------------------- 
 
Rak.ltk 21.8.2018 
34 §  Rakennusjärjestysehdotus pidettiin nähtävillä 5.4. - 4.5.2018 väli-

senä aikana. Määräaikaan mennessä lausunnon antoivat Etelä-
Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupun-
gin ympäristöpalvelut sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Pohjois-
Savon ELY-keskuksen  

  liikenne ja infravastuualue lisättiin osallisiksi lausunnonantajiin 
20.3.2018 kokouksessa esitetyistä osallisista poiketen. 
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  Naapurikunnat eli Mikkeli, Kangasniemi, Joutsa, Pertunmaa ja 

Mäntyharju eivät ole lausuntoja antaneet tähän päivämäärään 
mennessä. Tämä voidaan tulkita siten, ettei naapurikunnilla ole 
ehdotukseen huomauttamista ja että rakennusjärjestyksen käsitte-
lyä voi kunta viedä eteenpäin. 

 
  Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa ehdotukses-

ta.  
 
  Pohjois-Savon ELY-keskus lausunnossaan esitti tarkennuksia ja 

täydennyksiä seuraavasti: 
 
  ”Toimenpiteiden (1-3) luvanvaraisuutta käsittelevän taulukon lisä-

määräykset. 
  Mainostoimenpiteiden (8.) osalta tulee täydentää lisämääräys 

mainoslaitteiden luvanvaraisuudesta maanteiden osalta (Maantie-
laki 52§ , 52a§ ja 52b§) 

 
  3.1 Sijoittuminen / Etäisyydet 
 
  Kohdan luettelossa, jossa on esitetty rakennusten vaadittu etäi-

syys maantien keskilinjaan eri luokissa –maantie 20 m olla –
yhdystie 20 m. 

 
  3.5 Aitaaminen ja tukimuurit 
 
  Maantiehen liittyvien väylien kohdalla tulee aitaamisessa ottaa 

huomioon liittymien näkemät Liikenne- ja viestintäministeriön oh-
jeen (asetus 65/2011) mukaisesti 

 
  Kohta 3.6 Piha-alue / Pihamaa / Liittymä yleiseen tiehen 
 
  Kohtaan tulee täydentää kiinteistöjen hulevesien ja kuivatusvesien 

johtamiskielo myös maantiealueita (Vesilaki 5. luku 5§ ja 9§). 
 
  Liittymänäkemiä koskevaan määräykseen on täydennettävä Lii-

kenne- ja viestintäministeriön ohjeeseen liittyvä Asetus 65/2011. 
 
  Otsakkeessa Liittymä yleiseen tiehen tulee olla Liittymä maantie-

hen.” 
 
  Rakennuslautakunta toteaa että POS-ELY:n ehdottamat tarken-

nukset ja muutokset voidaan huomioida rakennusjärjestysehdo-
tuksessa. 

 
  Etelä-Savon Maakuntaliitto esitti lausunnossaan seuraavaa:  
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  ”Kappaleessa 2.4 esitetään maisematyölupakäytännön sovelta-
mista Hirvensalmella. Kappaleen ensimmäisestä virkkeestä saat-
taa lakiviittauksesta huolimatta saada kuvan, että toimenpiderajoi-
tus ja maisematyölupavelvoite olisi voimassa koko kunnan alueel-
la. Selvyyden vuoksi kappaletta voisi täydentää esim. seuraavasti: 
Toimenpiderajoitus koskee kaavoitettuja alueita seuraavasti. Li-
säksi kolmannessa kappaleessa voisi selvyyden vuoksi puhua taa-
jama-alueen sijaan asemakaava-alueesta. 

 
  Kappaleen 3.2 viidennessä tekstikappaleessa ohjataan rakennus-

ten sopeutumista ympäristöönsä oikeusvaikutteisten kaavojen ul-
kopuolisella alueella. Koska kunnan oikeusvaikutteisen kaava-
alueen ulkopuolella on voimassa maakuntakaava, tulisi tähän koh-
taan lisätä maakuntakaavan huomiointi esim. seuraavasti: Ennen 
hankkeeseen ryhtymistä kunnan oikeusvaikutteisen kaavan-
alueen ulkopuolella tulee selvittää hankealueelle kohdistuvat mah-
dolliset maakuntakaavan merkit ja määräykset, joilla voi olla merki-
tystä ko. hankkeeseen sijoittumiseen tai ympäristöön sopivuuden 
suhteen.” 

 
  Rakennuslautakunta toteaa että Etelä-Savon maakuntaliiton eh-

dottamat lisäykset ja muutokset voidaan huomioida rakennusjär-
jestysehdotuksessa. 

 
  Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut lausuu seuraavaa:  
  ”2.1 Ehdotuksessa esitetään sallittavaksi käyttöön otetuilla raken-

nuspaikoilla erilaisten tukirakennusten rakentaminen ilmoituksella 
30m2. Tämän tyyppisen rakentamisen ennakolliseen sääntelyn 
kannalta ilmoitusmenettely arvioidaan ennakollisen valvonnan tar-
peen kannalta riittäväksi. Myös näiden rakennusten osalta tulisi 
kuitenkin huolehtia ohjauksella ja kunnassa tehtävällä VRK_RHT 
ylläpitokäytännöllä, että väestörekisterin ja kuntarekisterin raken-
nustieto tulisi ylläpidetyksi ajantasaisena myös näiden ilmoituk-
senvaraisten rakennustyyppien osalta. Näiden perusrekistereiden 
tietosisällön kattavuus ja oikeellisuus vaikuttaa kunnan muiden vi-
ranomaisten hallinnon järjestämiseen liittyviin kustannuksiin ja su-
juvaan hallintotoimien hoitamiseen. 

 
  Rakennusmääräyksiin esitetään tähän liittyen liitettäväksi 2.1 lu-

vun loppuun määräyksenä seuraava teksti: Hankkeesta vastaavan 
tulee toimittaa myös ilmoituksenvaraisista hankkeista RH1 – RHn 
lomakkeilla rakennettavien rakennusten mitta-, varuste- ja liittymä-
tiedot. 

 
  2.2. luvussa esitetyn lupatarvetaulukon lopussa selostetaan koh-

dittain menettelytapoja /esitetään muuta ohjaustietoa. 
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  Pyydetään lisäämään kohtaan 4 viittaava määräys: Haettaessa 
lupaa hankkeelle, jonka yhteydessä ratkaistaan vesihuoltoverkos-
toihin kytkemättömän kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän 
käsittelytapa ja käsitellyn jäteveden johtaminen, on lisäksi nouda-
tettava mitä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä, jätehuolto-
määräyksissä tai vesihuoltolain nojalla määrätään. 

 
  Esitetään liitettävän kohtaan 5 liittyvä selostus: Vesirajaa muutta-

van rakennelman osalta on huomioitava MRL:n sääntelyn ohella 
vesilain nojalla tehtävä sääntely ja lupatarpeen harkinta. 

 
  Esitetään liitettävän kohtaan 12 liittyvä selostus: Maalämpökaivon 

osalta tulee MRL:n luvan ohella selvittää vesilain mukainen lupa-
tarve. 

 
  Rakennusjärjestyksessä ei ole erillistä kohtaa ja tarkempia määrä-

yksiä maalämpökaivojen rakentamisesta. Esitetään lisättäväksi ra-
kennusjärjestykseen kohta, jossa esitetään määräyksinä säännök-
set maalämpökaivojen rakentamiseen liittyvistä edellytystekijöistä: 

- Lupahakemukseen liitetyistä suunnitelma-
asiakirjoissa tulee esittää selostus mahdollisista 
hankkeen vaikutuspiirissä olevista talousvesi-
kaivoista 

- Lämmönkeruuaineina tulee käyttää etanolipohjaisia 
keruuaineita 

    
  Edellä mainitut ja muut maalämpökaivojen rakentamiseen liittyvät 

asiat voidaan esittää myös laajempana erillisessä ohjeessa. 
 
  Valmisteilla oleva maakuntauudistus tulee muuttamaan viran-

omaisten nimikkeitä ja virastorakennetta. Tähän liittyen pyydetään 
muuttamaan sivulla 11 kappaleessa 3 esitettyä lausuntotarvetta 
koskevaa tekstiä seuraavasti: …..tarvitsevat toimenpideluvan. 
Hankkeista tulee pyytää ennakkolausunto kunnan tai valtion ym-
päristösuojeluviranomaiselta tai terveydensuojelulakia valvovalta 
viranomaiselta kulloinkin vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. 

 
  2.4 Maisematyölupa 
    
  Ympäristöpalvelut pitää määräysten muotoilua onnistuneena. 
 
  3.2. Sijoittuminen 
 
  Pyydetään lisäämään seuraava määräys: Rakennettaessa johtoja 

tai laitteita, joilla johdetaan vettä tai (käsiteltyä) jätevettä yms. nes-
tettä ympäristöön tulee nesteen johtamispaikka ja – tapa sijoit-
taa/ratkaista niin, että johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaan 
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  tumisen vaaraa, haittaa toisen kiinteistön talousvesien hankinnalle, 
vettymistä tai muuta kohtuutonta haittaa naapurille. Etäisyyksien ja 
johtamisrajoitusten osalta noudatetaan mitä kunnan ympäristön-
suojelumääräyksissä on säädetty. 

 
  Luvun 9 ensimmäiseen kappaleen ohjausta pyydetään tarkenta-

maan seuraavalla lisäyksellä: Radonin haittojen ehkäisyssä pide-
tään uudisrakennuksissa suunnittelun tavoitetasona alle 200 
Bq/m3.” 

 
  Rakennuslautakunta katsoo, että ilmoituksenvaraisten rakennus-

hankkeiden tietojen siirtyminen VRK:lle ja esim. verottajalle jää 
edelleen hankkeeseen ryhtyvän vastuulle niin kuin tähänkin asti. 
Ilmoituspäätöksissään kunta on edellyttänyt hankkeeseen ryhty-
vää ilmoittamaan rakennuksen valmistuttuaan verottajalle laajuus-, 
varustus- ja liittymätietoineen. Rakennusjärjestykseen voidaan kui-
tenkin lisätä tekstiä muistutuksena tiedonantovelvollisuudesta kiin-
teistöverotuksen yhteydessä.  

 
  Lisäksi rakennuslautakunta katsoo, että jätevesien käsittelystä an-

netut määräykset ovat esitetty kohdassa 8 riittävällä tarkkuudella 
joskin ympäristöviranomaisen huomio … johtoja tai laitteita raken-
nettaessa, joilla johdetaan vettä tai käsiteltyä jätevettä… teks-
tiosuus on lisätty kohtaan 8. 

 
  Taulukon kohtiin 5 ja 12 on lisätty mahdollinen Vesilain mukainen 

tarkastelu ja lupaharkinta 
    
  Rakennusjärjestykseen on lisätty kokonaan uusi kohta 9 Maaläm-

mön rakentaminen. 
 
  Lisäksi rakennusjärjestystä muutetaan sivulla 11 kappaleeseen 3 

ennakkolausunto viranomaisilta ympäristöpalvelujen esittämällä 
tavalla. Radonpitoisuus on myös huomioitu rakennusjärjestyseh-
dotukseen. 

 
  Viranomaislausuntojen ohella muistutuksen ovat jättäneet myös 

Metsäkeskus sekä MTK-Etelä-Savo, joiden muistutus oli yh-
teneväinen. 

 
  Muistutuksessaan muistuttajat esittävät rakennusjärjestystä muu-

tettavaksi seuraavilla tavoilla:  
 
  Maisematyölupavelvoitteen osalta sivulla 11 kohta 2) aukkohak-

kuun alue on alle 1 ha eikä sijoitu 50 metrin rantavyöhykkeelle tai 
maisemassa näkyvänä mäkiselle lakialueelle. 
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  Muistutuksen esittäjät esittävät myös että rakennusjärjestysluon-
nokseen lisätään esim. yleiskaavaa koskevan kohdan perään seu-
raavaa: 

 
  Hirvensalmen ranta-asemakaava-alueilla (myös aiemmat ranta-

kaavat), joilla maisematyölupa vaaditaan, puunkaato on vähäinen 
toimenpide eikä maisematyölupaa tarvita kun: 

    
1) kyseessä on harvennushakkuu tai kasvatushakkuu tai taimi-

konhoito 
2) aukkohakkuun alue on alle 1 ha eikä sijoitu 50 metrin ranta-

vyöhykkeelle tai maisemassa näkyvänä mäkiselle lakialueelle.” 
 
Muistuttajat lisäksi muistuttavat kohdassa 2.4 esitettyä määräyksen 
kohtaa, että maisematyöluvan sijasta toimenpide voidaan käsitellä 
maisematyöilmoituksena, jolloin puita voidaan olosuhteiden niin 
salliessa kaataa puita enintään 30 kpl. Tämä kohta jää muistuttajille 
epäselväksi toimiiko maisematyölupa näissä tapauksissa suoraan 
ilmoituksena vai täytyykö siitä erikseen sopia. 
 
Vastineena rakennuslautakunta katsoo, ettei esitettyihin muutoksiin 
ole perusteita. 100 metriä on yleisesti hyväksytty rantavyöhykkeen 
etäisyysmäärä eikä tästä ole syytä poiketa. Rakennusjärjestys ei 
voi myöskään olla lain vastainen ja MRL 128 §:n mukaan ranta-
asemakaava-alueella toimenpiderajoitus on voimassa. Ilmoitusme-
nettelynäkin on maisematyö kirjallisesti haettava toimenpideselvi-
tyksineen. Lisäksi vastineeksi voidaan todeta kunnan ympäristövi-
ranomaisen lausunto maisematyölupa-osiosta, että Ympäristöpal-
velut pitää määräysten muotoilua onnistuneena. 
 
Rakennusjärjestyksen taulukon kohtaan aitta ilmoituksenvaraisen 
rakennuksen kokoa on muutettu vastaamaan kuten muitakin vähäi-
siä talousrakennuksia eli 15 m2. Rantasaunan pohjapinta-alaa on 
kasvatettu 5 m2:llä. Toisin sanoen rantasaunaan on mahdollista si-
sällyttää 15 m2 katettua terassia. Ennen muutosta terassin koko sai 
olla enintään 10 m2. Muutoksen taustalla on tarkoituksenmukai-
sempi käyttö ko. katetulla oleskelutilalla. 
 
Kaikki annetut lausunnot ja muistutukset ovat nähtävillä kokouk-
sessa. Kokouksessa esitellään rakennusjärjestysehdotus muutok-
sineen. 

 
 Liite 1 Rakennusjärjestysehdotus liitteenä nro 1. 

 
Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen ja 

esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hy-
väksyttäväksi. 
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  Päätös Hyväksyttiin. 
 
___________________ 
Khall § 118/ 17.9.2018  
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen (liite 4)  ja 

esittää sen edelleen kunnanvaltuustolla hyväksyttäväksi. 
 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4-7.pdf
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LAUSUNTO VAALIJALAN KEHYSSUUNNITELMASTA 2019-2021 
 
Khall § 119/ 17.9.2018 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien, Itä-Suomen sote- ja 
   sairaanhoitokuntayhtymien ja maakuntaliittojen lausuntoa  
   kehyssuunnitelmastaan vuosille 2019-2021. Lausunto pyydetään 
   toimittamaan 17.9.2018 mennessä. 

 
Erityisesti seuraavista asioista pyydetään kannanottoa: 
  
1. Näkevätkö jäsenkunnat tarpeellisena, että Vaalijalan tulevan lii-
kelaitoksen päätöksentekoon voisi osallistua edustajia useasta 
maakunnasta siitä huolimatta, että se tulisi olemaan osa Etelä-
Savon maakuntaa? Osallistumistapa sovittaisiin jatkovalmistelussa.  
 
2. Suostuvatko jäsenkunnat siihen, että Vaalijalan kuntayhtymä jat-
kaisi toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Nenonpel-
lon Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä toistaiseksi? Asia edellyttää 
perussopimuksen muutosta.  
 
3. Olisiko jäsenkuntien mielestä tarpeen varautua siihen, että aina-
kin osa Vaalijalan kiinteistöomaisuudesta jätettäisiin kuntayhty-
mään, jolloin kuntayhtymä jatkaisi kiinteistö- ja koulutuskuntayhty-
mänä? Muussa tapauksessa koko kiinteistöomaisuus ja siihen 
kohdistuvat velat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen 
korvauksetta.  
 
4. Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja kehittäminen siirtyvät uusille 
maakunnille 1.1.2020. Jos niin ei kävisikään tai aikataulu muuttuu, 
mitä palveluja kunnat toivovat Vaalijalan järjestävänvuosina 2019-
2021? 
 
Lisäksi pyydetään lausuntoa kehyssuunnitelmasta yleensä. 

 
Kehyssuunnitelman mukaan Vaalijalan neljä päätavoitetta sote- ja 
maakuntauudistuksessa ovat:  
 
• Vaalijalan palvelutoiminta jatkaa yhtenä kokonaisuutena. Koko-
naisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut 
kaikissa maakunnissa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi)  
• Vaalijala on ylimaakunnallinen (valtakunnallinen) palvelujen tuot-
taja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu neljään Itä-Suomen 
maakuntaan (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-
Karjala)  
• Vaalijala liittyy tulevaan Etelä-Savon maakuntaan ja muodostaa 
siellä oman liikelaitoksensa  
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   • Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi  
   Vaalijalan kuntayhtymä, joka ei tuota sosiaali- ja terveyspalveluja 
   sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen 
 

Kj Edellä mainittuihin numeroituihin kysymyksiin kunnanhallitus vas-
taa seuraavasti: 

 
Liite 5 1. Maakunnan konsernirakenne on vielä keskeneräinen. Tämän 

hetkisen suunnitelman mukaan Vaalijala muodostaisi liikelaitoksen 
maakuntakonsernissa. Liikelaitoksen hallinto tulee muodostua eri 
osa-alueita edustavista asiantuntijoista. Maantieteelliset mandaatit 
hallinnossa ovat tarpeettomia. 

 
2. Vaalijalan asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja muut palvelut on pe-
rusteltua saada lähipalveluna. Koulu- ja opetuspalvelut ovat osa 
tutkimus- ja kuntoutusprosessia ja siksi Nenonpellon alueella kou-
lun säilyminen on tärkeää. Koulun ylläpitäjänä kuntayhtymä voi 
toimia siirtymäkauden ajan, mutta pysyvänä ratkaisuna kuntayhty-
mä lienee liian raskas hallinnollinen ylläpitäjä ja siksi erilaisia vaih-
toehtoja tulee selvittää. 

 
3. Vaalijalan kiinteistöomaisuuden jättäminen kuntayhtymään tar-
koittaa käytännössä kiinteistöriskien ottamista kuntien vastuulle. 
Koulukiinteistöjä lukuun ottamatta Vaalijalan kiinteistöomaisuuden 
siirtyminen Maakuntien Tilakeskus Oy:lle on perusteltua. 

 
4. Vaalijalan kuntayhtymän tulee jatkaa palvelutuotantoaan kunnes 
sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan, mutta samaan aikaan 
on tarpeen kehittää palveluita ja valmistautua siihen, että jatkossa 
Vaalijala entistä enemmän keskittyy vaativiin erityisosaamista vaa-
tiviin palveluihin. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta 
Vaalijala voi tuottaa neuropsykiatrisen vaativan laitosmuotoisen 
kuntoutuksen sekä hoitaa asiakkaita, joilla on psykiatrista oireilua, 
jossa kehitysvamma on merkittävä. Vammaispalveluiden näkökul-
masta Vaalijala tuottaa kehitysvammaisten ja autistien erityisosaa-
mista vaativia palveluita.  

 
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-5-4.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIIN 
 
Khall § 120/ 17.9.2018 Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ottokelpoiset päätökset ovat näh-
  tävinä kunnanhallituksen kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvitta-
  essa. 
 
 Kj.   Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei käytä 
    otto-oikeutta edellä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall §121 / 17.9.2018 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
   viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym.  
   asiakirjat tai kirjeet: 
   

1. Etelä-Savon maakuntaliitto maakuntahallituksen pöytäkirja 
27.8.2018 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen pöy-
täkirja 30.8.2018 

3. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 22.8.2018 
4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 28.8.2018 
5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 29.8.2018 
6. Rakennuslautakunnan pöytäkirja 21.8.2018 

 
 
    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNNALLISVALITUKSEEN KOSKIEN 

KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIA/ VALITTAJAT HÖLTTÄ JA MAN-

NINEN 

Khall § 122 / 17.9.2018 Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen 
(18/0231/4) liittyen Pepe Höltän ja Juhani Mannisen tekemään vali-
tukseen asiassa kunnanvaltuuston päätös 2.5.2016 § 27. Valitus 
koski Essoten:n kuntayhtymän jäsenten vaalia. 

  
Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut kunnanval-
tuuston päätöksen 2.5.2016 § 27. Päätös perusteluineen on esitetty 
liitteessä 6. 

 
 
 Kj. Kunnanhallitus merkitsee Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 

tiedokseen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee päätök-
sen tiedokseen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-6-2.pdf
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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: 112-121 
 

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: §   
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

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

 
 
 


