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PÖYTÄKIRJA 3 / 2022 
 
Kokousaika  keskiviikko 27.07.2022 klo 16:00 – 17:30. 
  
Kokouspaikka  
 
 
 
Läsnä olleet jäsenet Hannu Raatikainen puheenjohtaja 
  Seppo Kovanen 
  Ari Kämppi 
  Kaija Selander Outi Kiesilän varajäsen 
 
Muut läsnä olleet Pirkko Luntta kunnanhallituksen edustaja 
  Asko Viljanen tekninen johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa  Outi Kiesilä 
  Kaisa Pasonen 
 
Tekn.ltk 
24 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Tekn.ltk 
25 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kämppi ja Kaija Selander. 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
 
_________________________  _________________________ 
Hannu Raatikainen   Asko Viljanen 
Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika 01/08/2022 
 
  
_________________________  _______________________ 
Ari Kämppi    Kaija Selander    
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä   04/08/2022 
 
   
    _______________________ 
    Saila Valkonen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Tekn.ltk 
26 § Tekn.joht. Tekninen lautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 
 
  Ari Kämppi teki muutosesityksen, että työjärjestykseen lisätään seu-

raavat pykälät: 
 

- Tekninen korjaus edellisen kokouksen 4.5.2022 pöytäkirjaan koh-
taan Tekn.ltk § 16. 

- Teknisen lautakunnan jäsenten tiedonsaantioikeudet teknisestä 
toimistosta. 

- Teknisen johtajan velvollisuus vastata teknisen lautakunnan jäsen-
ten kysymyksiin. 

- Teknisen johtajan asema/rooli teknisen lautakunnan kokouksissa. 
- Vieraslajien torjunta kunnan mailla. 
- Keskusteluasiat 

 
 

  Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että teknisen johtajan  
                    esitys on lautakunnan päätös. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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KESKUSTIEN PERUSPARANTAMINEN 
 
Tekn.ltk  
27 §  Tekninen toimisto on valmistellut kaksi eri vaihtoehtoa keskustien pe-

rusparantamisesta. Vaihtoehto yksi esittää korotettua jalankulkuväylää 
maantieltä Junnankujalle kaavatien pohjoispuolelle. Kakkosvaihtoeh-
dossa jalankulkuväylä tulisi maantieltä Hovintien risteykseen kaavatien 
eteläpuolelle. Kakkosvaihtoehdossa Hovintieltä Junnankujalle olisi 
moottoriajoneuvolla läpiajo kielletty (tontille ajo sallittu). Vaihtoehdoilla 
on etsitty toimivin tapa toteuttaa rakentaminen ottaen huomioon alueen 
geometria ja liikenne. Perusparantamisen yhteydessä toteutetaan sa-
devesiviemäröinti ja uusitaan rikkoutuneet talo- ja linjaventtiilit. Raken-
nekerrokset ilmenevät suunnitelmista. 

 
  Keskustien perusparantamisvaihtoehtojen asemapiirrokset liitteinä  

nro:t 1 ja 2. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää, että Keskustien suunnittelu toteutetaan 

siten, että Hovintieltä Junnankujalle on moottoriajoneuvolla läpiajo kiel-
letty, mutta tontille ajo sallittu. Korotettu kävelytie toteutetaan Keskus-
tien pohjoispuolelle, mutta vain kiinteistöyhtiö Keskusrinteen liittymään 
asti. Olemassa olevien tervaleppien kohtalosta päätetään lopullisesti, 
kun kaavatiesuunnitelma laitetaan nähtäville. Liikekiinteistön Keskus-
tien eteläpuolella oleva korotettu kävelytie kunnostetaan ja oikaistaan 
liikekiinteistön suuntaiseksi. Perusparantamisen yhteydessä toteute-
taan sadevesiviemäröinti ja uusitaan rikkoutuneet talo- ja linjaventtiilit.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 

 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1_tekn.ltk_.-27.7.2022.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2_tekn.ltk_.-27.7.2022.pdf
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MALVANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN TILAA 97-410-2-209 
 
Tekn.ltk 4.5.2022  
19 §  Suunnittelualue sijoittuu Puulan Pääskyselän rannalle n. 8 km päähän 

Hirvensalmen keskustasta. Alueella on voimassa Puulan ranta-
osayleiskaava. Lisäksi alueella on voimassa rakentamista ohjaava ran-
ta-asemakaava. 

 
  Asemakaavamuutos on lähtenyt vireille kaava-alueen yksityisen maan-

omistajan aloitteesta. Kortteli 2 on erillispientalojen korttelialue AO -1. 
Korttelin 2 rakennuspaikat 1 ja 3 ovat rakentuneet. Rakennuspaikoilla 1 
ja 3 on lomarakennukset sekä talousrakennuksia. Kaavamuutoksen 
tarkoituksena on siirtää rakennuspaikkaa 2 rakennettavuudeltaan pa-
rempaan paikkaan. Muutoksen kohteena olevan rakennuspaikan 2 hal-
ki kulkee oja ja rakennuspaikka on muutoinkin alavaa.  

 
  Kartta muutoskohdasta ennen muutosta ja muutoksen jälkeen:

    

                  
   

  OAS, kaavaselostusluonnos ja kaavakarttaluonnos määräyksineen liite 
nro 2. 

    
 Tekn.joht.  Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen luonnosaineiston ylei-

sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin.   
 
_____________________ 
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Tekn.ltk  
28 §  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
 yleisesti nähtävillä kuulutuksella ajalla 19.5.-20.6.2022 ja siitä on pyy-

detty viranomaistahoilta lausunnot sekä maanomistajille on postitettu 
kuulutus nähtävänäolosta tiedoksi kaavakarttoineen.  
 
Kaavaluonnosaineisto kokonaisuudessaan on ollut nähtävänä kunnan 
kotisivuilla sekä kunnanvirastossa. 
 
Etelä-Savon Maakuntaliitolla, Mikkelin seudun Ympäristöpalveluilla ja 
Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalla ei ollut OAS:stä ja kaava-
luonnoksesta huomautettavaa. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa lau-
sunnossaan, että maiseman rakentamattoman osan luonnontilaisen ja 
huolitellun kunnon säilyttämiseksi saunalle esitetään jo tässä vaiheessa 
yksilöidympi rakennusala. Muistutuksia/mielipiteitä ei tullut. 
 
Luonnoksen pohjalta laadittu kaavaehdotusaineisto liite nro 3. 
 

 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa kaavamuutoksen ehdotusaineiston ylei-
sesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ja 
pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3_tekn.ltk_.-27.7.2022.pdf


Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Tekninen lautakunta   27.7.2022   32 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 

 
PUULAN LAUTTALIIKENNE TIEKUNNAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS 
VUODELTA 2021 
 
Tekn.ltk    
29 §  ”Puulan lauttaliikenne- tiekunta hakee Hirvensalmen kunnalta vuoden 

2021 avustuksen loppuosan maksatusta toteutuneiden avustuskelpois-
ten kustannusten mukaan seuraavasti: Avustuskelpoiset kulut yhteensä 
212 997,21 €, josta Ely:n osuus 80 % = 170 397,77 €, jää 42 599,44 €, 
josta kunnan osuus 70% = 29 819,61 €.”  

 
  Summasta on maksettu lauttaliikenteelle ennakkoa 17 186 €. Maksa-

tusta haetaan loppusummalle.  
 
  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2019 perusteet yksityisteiden 

kunnanavustusten käsittelyyn. 
Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %, loppuosa kunta 70 
% ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista.  

 
KEHA- keskukselta on tullut 11.04.2022 päivätty päätös 
POSELY/730/2022 lauttapaikan v.2021 kunnossapidon kustannusten 
mukaisesti maksettavasta valtionavustuksesta ja vuoden 2021 enna-
kon maksamisesta. 

  Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimis-
tojen kehittämis- ja hallintokeskuksen hyväksymät kustannukset esite-
tyistä v.2021 kustannuksista ovat 212 997 €. 

  Tästä myönnetty valtion avustus 80 % on = 170 397 €. Jäljelle jäävästä 
loppuosasta 42 600 € kunnan osuus 70 % = 29 820 €. Lauttaliikenne-
tiekunnalle jäävä osuus 30 % on 12 780 €.  

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää myöntää Puulan lauttaliikenne - tiekunnal-

le vuoden 2021 lauttaliikenteen ylläpidosta aiheutuneista kustannuksis-
ta aiemmin maksetun ennakon 17 186 € lisäksi 12 634 €. Kunnan 
avustus vuoden 2021 kustannuksiin on siten yhteensä 29 820 €. Avus-
tuksen loppuosa maksetaan 30.9.2022 mennessä.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUTTALIIKENTEEN ENNAKKOAVUSTUS 2022  
 
Tekn.ltk     
30 §  Puulan lauttaliikenne tiekunta hakee Hirvensalmen kunnalta ennakko-

avustusta vuoden 2022 käyttömenoihin vuoden 2021 kulujen mukaan. 
 
  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2019 § 5 perusteet yksityisteiden 

kunnanavustusten käsittelyyn. 
Lauttaliikenteen avustuksen suuruus: Valtio 80 %, loppuosa kunta 70 
% ja tieosakkaat 30 % hyväksytyistä kustannuksista. Arvioidusta avus-
tuksen määrästä voidaan maksaa ennakkoon 50 %. 
   

  KEHA- keskukselta on tullut 11.04.2022 päivätty päätös 
POSELY/730/2022 lauttapaikan v.2021 kunnossapidon valtionavustuk-
sen ja v. 2022 ennakon maksamisesta. Ennakon maksamisen lasken-
taperusteena on käytetty vuoden 2021 avustusta. Asiakirjat esillä ko-
kouksessa. 

 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää myöntää vuoden 2022 ennakkoavustuk-

sena 14 910 € Puulan lauttaliikenne tiekunnalle lauttaliikenteen käyttö- 
ja kunnossapitokuluihin. Ennakkoavustus maksetaan 30.9.2022 men-
nessä.  

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ - LIIKENNEMERKIN  
ASETTAMINEN OIKOTIEN JA ETUNIEMENTIEN RISTEYKSEEN 
 
Tekn.ltk 
31 §  Etuniemen yksityistien toimitsijamieheltä on tullut hakemus liikenne-

merkin asettamisesta Etuniemen yksityistielle Oikotien ja Etuniemen-
tien risteykseen liitteenä olevan karttapiirroksen mukaisesti. 

  
  Lupahakemus ja kartta liikennemerkin sijoituksesta liitteenä nro 4. 
    
 Tekn. joht. Tekninen lautakunta myöntää luvan Etuniemen yksityistielle väistämis-

velvollisuus risteyksessä -liikennemerkin asettamiseen karttaliitteen 
mukaisesti edellyttäen, että Itä-Suomen Poliisi hyväksyy liikennemerkin 
sijoittamisen ko. alueelle.  

   
  Liikennemerkkiin ja sen sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa 

Etuniementien tiekunta. Tiekunnan on päivitettävä tiedot tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmään Digi- ja Väestötietovirastolle.  

  Päätös annetaan tiedoksi myös Itä-Suomen poliisilaitokselle.  
 
  Päätös Hyväksyttiin. 
 
  
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-4_tekn.ltk_.-27.7.2022.pdf
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OTTO-OIKEUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIIN  
 
Tekn.ltk 
32 §  Teknisen johtajan ottokelpoiset päätökset ovat nähtävinä teknisen lau-

takunnan kokouksessa. Päätöksiä esitellään tarvittaessa. 
- § 39 Sähkötarjouksen hyväksyminen Satulinnan reittihanke 
- § 40 Valaisimien asennustarjouksen hyväksyminen Satulinnan reit-

tihankkeelle 
- § 43 Käyttölupa-anomus koskien Hirvensalmen Roosin uimarantaa 
- § 44 Hirvensalmen kunnan sataman ranta-alueen ja urheilukentän 

käyttölupa-anomus 
- § 46 Laitossiivoojan valinta 

 
 
 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 
33 § Tekn.joht. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 

1. Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 2.5.2022 § 52 Peltolohkojen vuok-
raus Hirvensalmen Pöyrynkylä tilasta 097-418-3-124 Ylätalo 
 

2. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 23.5.2022 § 4 Tilinpäätöksen hy-
väksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

3. Kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 23.5.2022 § 15 Kauppakirjan hy-
väksyminen  

 
4. Lumme Energian ilmoitus kuntasähkön hintamuutoksesta 1.7.2022 

alkaen. 
 

 
   
 Päätös Tekninen lautakunta merkitsee otteet ja asiakirjat tiedoksi.  
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Tekn.ltk 
§ 34  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30. 
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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: 
 
§  31 
 
Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
§  24-30 ja 32-34 
 
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 
 
   


