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Kokouksen alussa klo 17.00-18.30 Kaavoittaja Risto Suikkanen Tilatohtorit Oy:stä selvitti EteläKonneveden rantaosayleiskaava luonnosta.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 326 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuntalain 58 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on
kutsuttu koolle KunL:n 50 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti.
Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 327 §
KunL:n 50 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön
36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Pispala
ja Kirsi Mannilan.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 328 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
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Edustajan nimeäminen Peuran museosäätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017
Kh 329 §
Peuran museosäätiön säännön 5 §:n mukaan Rautalammin kunta nimeää
kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden jäsenen säätiön hallitukseen.
Kunnan edustajana säätiön hallituksessa on ollut Jarmo Karjalainen ja hänen kolmivuotiskautensa päättyy. Peuran museosäätiön hallitus pyytää
kuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa Peuran museosäätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi Jarmo Karjalaisen.
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Ilmoitusasiat
Kh 330 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 13.11.2014: Ympäristölupa, VeliMatti Junnon eläinsuoja tilalla Majaviita 27:0 Rautalammin kunnan
Vaajasalmen kylässä.
2. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 13.11.2014: Päätöksen antaminen
poikkeamishakemuksesta, joka koskee rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimuksesta poikkeamista Rautalammin kylässä sijaitsevalla Katajaharju-tilalla RN:o 53:31.
3. Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston esityslista 26.11.
2014.
4. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 12.11.2014: Päätöksen korjaaminen, erityisavustuksen myöntäminen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen Rautalammin lukion peruskorjaukseen (kirjoitusvirhe).
5. Marjaosaamiskeskuksen koulutusesite: Rumbaa, polkaa ja jiveä
11.12.2014 Yrityspuisto Futuriassa Suonenjoella.
6. Vaalijalan ky:n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017.
7. Vesannon kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 10.11.2014: Seudullisen kehitysyhtiön perustaminen.
8. Keiteleen kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 10.11.2014: Seudullisen kehitysyhtiön perustaminen.
9. Tervon kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 13.11.2014: Seudullisen kehitysyhtiön perustaminen.
10. Savon koulutusky:n kutsu 11.12.2014 klo 14.00 Yrityispuisto Futuriassa Suonenjoella pidettävään koulutuksen rakennusuudistuksen kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 331 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 13.11.2014.
2. Osastosihteerin päätös 18.11.2014, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan
kiinteistökaupassa Virtala I RN:o 3:41 Toholahdessa.
3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.11.2014.
4. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.11.2014.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin terveyskeskuksen korjaus ja lasten neuvolatilojen väistötilat sekä lääkäri-hoitaja
työpari
Kh 274 §
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä on ilmoittanut Rautalammin
kunnalle, että Rautalammin terveyskeskuksesta tulisi peruskorjata työterveyshuollon, fysioterapian ja lasten neuvolatiloja ja samalla on viitattu
AVIn työsuojelun lausuntoihin tiloista.
Rautalammin kunta omistaa Rautalammin terveyskeskuksen tilat ja kiinteistöt, joita kunta on vuokrannut Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymälle ja Kierinniemen Hoitokoti Oy:lle.
Peruskorjaussuunnitelmat terveyskeskuksen tiloihin ovat siinä vaiheessa,
että ne voitaisiin aloittaa marraskuun 2014 aikana ja tämän johdosta on järjestetty väistötiloja eri puolilta kuntaa toiminnoille ja niille on löydetty tilat
Rautalammilta. Sitä vastoin lasten neuvolatoiminnan tilat kuntayhtymä on
halunnut siirtää Suomenjoelle. Tätä järjestelyjä nuoret perheelliset ja kuntalaiset ovat vastustaneet, koska Rautalammin kunnasta löytyy väistötilat
peruskorjauksen ajaksi myös lasten neuvolatoiminnalle.
Lääkäri-hoitaja työparin poistaminen Rautalammilta on aiheuttanut kuntalaisten keskuudessa hämmennystä ja sitä on lisännyt se, että kuntayhtymä
on mainostanut paikallislehdessä käytäntöjä, jossa rautalampilaisia pyydetään terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle Suonenjoelle.
Rautalammin kunta on tehnyt Soisalon työterveyden kanssa sopimuksen
siitä, että Rautalammilla tarjotaan työterveyslääkärin palveluja. Kun SisäSavon terveydenhuollon kuntayhtymä tuotti aikaisemmin työterveyspalvelut rautalampilaisille, työterveyslääkärin palvelut olivat kuntayhtymän
tuottamina varsin vähäiset Rautalammilla, ja terveyskeskuslääkärit ottivat
näin ollen vastaan myös työterveyshuoltoon kuuluvat rautalampilaiset potilaat. Nyt tilanne on toinen. Soisalon työterveys ottaa vastaan työterveyspotilaita Rautalammilla.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus edellyttää, että Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
neuvottelee Rautalammilta väistötilat lastenneuvolatoiminnalle. Lisäksi
kunnanhallitus katsoo, että niin kauan kuin kuntayhtymä toimii, sen tulee
vastata Rautalammin terveyskeskuslääkärivahvuudesta siinä mittakaavassa, että rautalampilaisten ei tarvitse lähteä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Suonenjoelle edes terveyskeskuksen peruskorjauksen aikana.
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Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

__________________________
Kh 332 §
Liitteet 1-2

Sisä-Savon terveydenhuollon ky:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan
23.10.2014 § 45 Rautalammin terveysaseman neuvolasiiven remontin aiheuttamat toiminnan muutokset. Kuntayhtymän hallitus katsoo, että korvaavia tiloja ja erityisesti lasten neuvolatoimintaa koskevia tiloja koskevaa
päätöstä ei tarvitse muuttaa Rautalammin kunnan poikkeavasta kannasta
huolimatta (liite 1). Kuntayhtymä on toimittanut Rautalammin kunnalle talousarvionsa vuodeksi 2015(liite 2).

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi kuntayhtymän hallituksen
päätöksen ja saattaa sen myös kuntalaisten tiedoksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
Sivltk 74 §
Kesällä 2014 lakkasi kaksi ELY-keskuksen ostamaa linja-autovuoroa, jotka koskivat oppilaskuljetuksia. Tästä johtuen Rautalammin kunnan koulukuljetukset on järjestetty tälle lukuvuodelle siten, että kunta ostaa kaikki
muut koulumatkavuorot paitsi aamulla Kerkonkoskelta Pakarilan ja Konnekosken kautta tulevan ns. omakustanteisen vuoron kyydit. Lukiolaiset
pääsisivät kulkemaan näillä perusopetuksen oppilaille tarkoitetuilla kyydeillä ilman kunnalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Lukiolaisten osalta sivistysosasto laskuttaisi Kelalta sen myöntämän korvauksen koulukyydistä.
Mikäli kunta laskuttaisi lukiolaisilta omavastuuosuuden, tuloja kertyisi
4.000-5.000 €.
Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lukiolaiset voivat käyttää peruskoulujen koulukyytejä koulumatkoihin. Kunta laskuttaa Kelalta
koulumatkatuen osuuden.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Sari Hintikka-Varis ja Helena Hänninen poistuivat kokouksesta klo 17.56.

____________________________
Kh 268 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi ja tekemään asiasta kokonaistarkastelun.
_________________________________
Sivltk 86 §
Liite 2

Liitteenä on hyväksytyt oppilaskuljetusten ohjeet. Lukiolaisten kuljetukset
toteutettaisiin samoilla periaatteilla kuin yläkoulujen oppilaiden kuljetukset.
Lukiolaisten oppilaskuljetusten maksuttomuus tulisi koskea kaikkia Rautalammin lukiossa opiskelevia liitteenä olevaa ohjetta noudattaen.
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Tällä hetkellä koulukuljetusten piirissä on 12 lukiolaista. Alkusyksyn perusteella voidaan arvioida, että Kelan maksamat korvaukset ovat n. 9.700 €
vuodessa. Lukiolaisilta voidaan periä kuljetuksesta ns. omavastuuosuus,
joka on maksimissaan 43 €/kk/opiskelija. Mikäli lukiolaisilta perittäisiin
omavastuuosuus kuljetuksista, perittävä määrä olisi n. 2.670 € lukuvuodessa. Kerkonjoen suunnasta tulevat lukiolaiset joutuvat maksamaan aamulla
matkasta. Tasapuolista on, että myös näille lukiolaisille tulisi maksuton
kuljetus. Tällöin kunta korvaisi lukiolaisille omavastuuosuuden ja tämä
maksettava summa olisi enintään 1.161 € lukuvuodessa. Omavastuuosuus
maksetaan koulumatkojen ostosta saatua kuittia vastaan, joten summa voi
olla pienempikin.
Joissakin naapurikunnissa kunta on kustantanut lukiolaistensa matkat oman
kunnan lukioon ja myös naapurikunnasta tulevien opiskelijoiden kyydit.
Koulutusjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1. Rautalammin lukiossa opiskelevat lukiolaiset voivat käyttää peruskoulujen koulukyytejä koulumatkoihin peruskoulujen kuljetusten ohjeita
noudattaen;
2. kunta laskuttaa Kelalta koulumatkatuen osuuden;
3. kunta ei peri omavastuuosuutta lukiolaisilta;
4. kunta korvaa omavastuuosuuden niille lukiolaisille, jotka joutuvat
maksamaan itse omavastuuosuuden.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

________________________________
Kh 333 §
Liite 3
Kunnanjohtajan ehdotus:
Hyväksytään sivistyslautakunnan esitys. Päätös on määräaikainen vuosille
2015 ja 2016.
Käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että
asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin, että myös peruskoulun oppilaiden koulukyytien tilanne selvitään.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn ehdotuksen.
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Perusturvan henkilöstön tehtävänimikkeiden muuttaminen
Perustltk 50 §
Valmistelija: perusturvajohtaja Kirsi Solmari
Perusturvaosastolla osalla henkilöstöä on vanhentunut ja tehtävää vastaamaton tehtävänimike. Tämä hankaloittaa yhteistyötehojen kanssa toimimista, kun tehtävänimike ei vastaa tehtävää. Lisäksi mahdollisissa rekrytointitilanteissa on eduksi, jos tehtävänimike vastaa tehtävää.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Seuraavat tehtävänimikkeet muutetaan:
1. kotihoidon ohjaaja
kotihoidon vastaavaksi
2. vastaava sairaanhoitaja
palveluasumisen vastaavaksi
3. kanslisti
toimistosihteeriksi
Muutetut tehtävänimikkeet esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös:

Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

____________________________
Kh 334 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy nimikemuutokset.
Kunnanhallitus antaa tehtäväksi hallinto-osastolle ja henkilöstöjaostolle
selvittää kunnanvirastossa ja muilla osastoilla mahdollisesti tarpeelliset
tehtävä- ja nimikemuutokset.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaluonnos 2035
Kh 335 §
Liite 4

Nykyiset Etelä-Konneveden rantayleiskaavan mitoitusperusteet hyväksyttiin Rautalammin kunnanvaltuustossa 13.11.1991, ja kaava hyväksyttiin
lopullisesti 30.3.1994. Ympäristöministeriö otti 19.6.1994 rakennuslain 29
§:n nojalla yleiskaavan vahvistettavaksi ja ympäristöministeriö vahvisti
6.2.1998 Etelä-Konneveden rantayleiskaavan, joka koski Rautalammin
kuntaa. Ranta-aluetta kaavassa oli 250 km ja muunnettua rantaviivaa 145
km ja yleiskaavan kokonaismitoitus oli 756 rakennuspaikkaa, jossa vanhoja oli 321 rakennuspaikkaa ja uusia 264 rakennuspaikkaa eli 585 rakennuspaikkaa ja valtion korvaamia rakennuspaikkoja 171 kappaletta. Rakennuspaikkojen keskimääräinen mitoitus on nykyisessä kaavassa 5,2 rakennuspaikkaa muunnettua ranta-viivaa kohti.
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamiseen liittyvät tavoitteet
on hyväksytty 4.7.2012 § 171 kunnanhallituksessa. Hyväksytyn suunnitteluperiaatteen mukaan pysyvä asuminen, vapaa-ajan asuminen, yritys- ja
elinkeinotoiminnan mahdollisuudet sekä luonto- ja ympäristöarvot huomioidaan suunnittelussa. Täydennysrakentamiseen ja kauppa-, liike- ja liikennepalveluihin, kansallispuistoon, maa- ja metsätalouteen, kiviainesten
ottamiseen, tuotantoon ja jatkojalostukseen liittyvät kehittämisperiaatteet
huomioidaan kaavassa siten, että uusille toimialoille ja yritystoiminnalle
luodaan toimintamahdollisuudet. Rakentamistavassa huomioidaan toisaalta
korkealuokkaiset suunnitteluavaukset ja toisaalta alueen vanha kulttuurihistoria sekä perinteet otetaan huomioon. Luonto- ja kalastusmatkailulle
luodaan uusia toimintaedellytyksiä. Alueen mielenkiintoiset graniitti- ja
nikkeliesiintymät selvitetään ja tutkitaan mahdollista hyödyntämistä ja jalostamista varten.
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan päivityshanke tuli vireille marraskuussa 2011, jolloin ei Etelä-Konneveden kansallispuistoratkaisusta tai
mahdollisuudesta tiedetty. Eduskunta sääti kesäkuussa 2014 Etelä-Konneveden kansallispuistoa koskevan lain, jonka mukaan kansallispuiston
maankamara- ja vuorimaisema-alueet sijaitsevat Rautalammilla pääasiallisesti Enonniemen alueella. Kansallispuiston pinta-ala on noin 1500 ha.
Konneveden kunta on tarkistanut Konnevesi-järveä koskeva rantaosayleiskaavan ennen kansallispuistopäätöstä.
Kaavoitus
Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamista koskeva valmistelutyö aloitettiin vuonna 2012. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin
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24.9.2012. Rantaosayleiskaava-alue on kooltaan noin 93 km², josta suurin
osa on yksityisten vesialuetta ja osa alueesta on kansallispuisto-aluetta.
Kaava rajoittuu Rautalammin kunnan puolella Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristö osayleiskaavaan. Kaavoitusjaosto pyysi ennen kansallispuistopäätöstä maanomistajilta aloitteita 19.11.2013 kokoukseen mahdollisia
rakennuspaikkojen siirtoa, rajoja ja esim. käyttötarkoituksen muutoksia
varten. Rantarakentamispaikkoihin liittyen valmistelussa on huomioitu
noin 30 kpl rantarakentamispaikkoihin liittyvää esitystä rakennuspaikan
siirroksi tai muuta rakentamisalueen päivitystä.
Kaavoittajan toimesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaselostuksineen. Kaavoitusperusteista ja –määräyksistä laadittiin
luonnosesitys, jonka pohjalta kaavoitusta on suunniteltu. Koska Konneveden kunnan puolella on vähän maa-alueita, joita kansallispuisto alue peittää
tai muutoin koskettaa poikkeavat Rautalammin kunnan ja Konneveden
kunnan keskinäiset tarpeet ranta- ja maa-alueiden, pysyvän asumisen ja
vapaa-ajan asumisen matkailu- ja palvelu- ja tuotantotoiminnan osalta toisistaan erityisesti Konnevesi-järven etelä-, itä- ja pohjoisosan kaavoitusta
koskien. Rantaosayleiskaavassa on ainoastaan suuntaa antavasti suunniteltu liikenneväyliä, viheralueiden verkostoja ja reittejä, venereittejä, satamia,
rantautumispaikkoja, matkailu-, palvelu- ja kulttuuri sekä RM-alueita sekä
muita matkailu ja muuta yrittämistä koskevia alueita.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 28.1.2014 § 5, että Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan kaavoitusperusteet hyväksytään ennen kaavaluonnoksen
nähtäville asettamista. Tilatohtorit Oy on laatinut rantaosayleiskaavan uusimiseen liittyvät kaavoitusperusteet- ja kaavamääräykset. Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamiseen liittyvien maanomistaja-aloitteiden
ja muistutusten pohjalta on laadittu vastineet ja kaavaluonnos. Etelä-Konneveden rakennuspaikkojen kerrosalat on ehdotettu ilmaistavan yhteenlaskettuna enimmäismääränä (asuinrakennus + tarvittavat piharakennukset
yhteensä). Tämä antaa joustoa itse rakentamisen suunnitteluun, jos joku
haluaa hieman suuremman päärakennuksen. Rakennusoikeudet on mahdollista ilmaista erikseen.
Kaavoitusjaosto on käsitellyt kokouksessaan 2.10.2014 § 16 Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan luonnokset sekä siihen liitetyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja kaavaselostuksen valmisteluaineistoineen. Kaavoitusjaosto teki yhdessä kaavoittajan kanssa aineistoon pieniä tarkennuksia sekä päivitti maanomistaja-aloitteiden tilanteen valmisteluaineistoon.
Samalla kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle Etelä-Konneveden ran-
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taosayleiskaavaluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaselostuksen valmisteluaineistoineen nähtäville
asettamista. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää kaavaluonnoksesta selvityksineen pyydetään viranomaisten sekä Konneveden kunnan lausunnot.
Kehittämistarpeiden huomioiminen kaavoituksessa
Rautalammin kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta nyt
kun kansallispuistopäätös on todellisuutta, Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaluonnos esitykseen on varattu eri puolille kaavoitettavaa aluetta
ja 145 kilometrin mittaista rantaviivaa kohden toistaiseksi vähän matkailupalvelualueita ja majoituspaikkoja kuten hotelli-, kylpylä- ja majoitusratkaisuja mahdollistavia kaavoitettavia alueita. Esim. RM-alueita on esitetty
luonnosesitykseen ainoastaan kahteen paikkaan. Lisäksi on esitetty P-1,
matkailu-, palvelu- ja kulttuurialueita, rantautumispaikkoja ja pienvenesatamia muutamia.
Jos Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä ei
rantarakentamisoikeuksia lisätä, tulisi rantarakentamisalueen ulkopuolelle
sallia erilaisia Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan tavoitteissa esitettyjä
täydennysrakentamisratkaisuja, rakennusryhmiä tms. täydennysrakentamista, turismia ja yrittämistä edistäen.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusperusteet ja kaavamääräykset kaavoittajan esittämässä muodossa ja sisältöisenä Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan luonnokseen 2035. Rantarakentamismitoitus on edellisessä
kaavassa hyväksytty kantatilatarkasteluperusteisesti ja sitä ei avata.
Kunnanhallitus asettaa rantaosayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Kunnanhallitus pyytää Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavaluonnoksesta 2035
lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Kuopion Museolta, PohjoisSavon liitolta ja Konneveden kunnalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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