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Kokouksen alussa klo 17.00 - 18.25 perusturvajohtaja Kirsi Solmari selvitti maahanmuuttaja asiaa ja
vammaiskuljetusten kilpailuttamista.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 1 §
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:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 2 §
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 Kari Laitisen
ja Kaija Satulin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 3 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus
päätti ottaa kuusi asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Sivu

Kunnanhallitus
26.1.2015
3
_______________________________________________________________________________

Lukion peruskorjauksen ja laajennuksen valtionavustus
Kh 4 §
Liite 1

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.12.2014
myöntänyt Rautalammin lukion peruskorjaus- ja laajennushankkeelle valtionavustusta 400.000 euroa. Päätös on liitteenä 1.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä
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Muistomerkin ja opastaulun sijoittaminen kantatien 69 levähdysalueelle
Kh 5 §
Liite 2

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 8.4.2013 § 144 mahdolliselle kansallispuistoalueelle pystytettävistä muistolaatoista ja opastustauluista lentokoneturmissa kuolleille.
Kunnanhallitus päätti taloudellisesti tukea muistolaattojen ja opastintaulujen hankinnoissa tehtyjä aloitteita onnettomuuspaikkojen merkitsemiseksi
ja samalla edistää myös kansallispuistohankkeen yhteydessä aloitteiden
etenemistä. Samalla kunta antoi kansallispuiston kehittämishankkeen ja
hoito- ja käyttösuunnitelmaa valmistelevien ohjausryhmien tehtäväksi
huomioida aloitteet kansallispuistoalueen opastuksessa.
Rautalammin reserviläisjärjestöt ovat olleet mukana hankkeen eteenpäin
viennissä.
Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt sopimuksen muistomerkin ja opastaulun sijoittamisesta kantatien 69 levähdyspaikalle lähelle Kivisalmea, liite 2.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä aikaisempaan päätökseen perustuen sopimuksen Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa siitä, että Kivisalmen läheisyydessä olevalle levähdyspaikalle voidaan sijoittaa muistomerkki ja
opastaulut lentokoneturmissa kuolleille henkilöille. Kunta tukee tarvittavissa määrin taloudellisesti, jotta hanke voi toteutua. Reserviläisjärjestöt ja
muut killat ovat tukemassa hanketta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Vuosia 2016 ja 2017 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen
Kh 6 §
Valtiovarainministeriö on 13.11.2014 tehnyt päätöksen vuosia 2016 ja
2017 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittamisesta.
Kuntarakennelain (1698/2009) 5 §:n 3 momentin mukaan ministeriö määrää ajankohdan, johon mennessä esitys seuraavan vuoden alusta voimaan
tulevaksi aiotusta kuntien yhdistymisestä on toimitettava ministeriölle.
Päätös kuntajaon muuttamisesta on lain 22 §:n mukaan tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Kuntajoen muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta.
Valtiovarainministeriö määrää, että 1.1.2016 voimaan tulevaksi aiottuja
kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 30.4.2015 mennessä.
Lisäksi valtiovarainministeriö määrää, että 1.1.2017 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 29.4.2016 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Poliittiset puolueet tekivät sopimuksen siitä, että kuntarakennelainsäädäntö
ja sote-järjestämislaki erotetaan toisistaan ja kuntaliitoksista luovutaan.
Tuon julkisuudessa olevan sopimuksen kanssa valtiovarainministeriön kirje ei ole ollenkaan linjassa. Sote-järjestämislakiluonnos mitä ilmeisimmin
on edelleen Suomen perustuslain vastainen.
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi valtionvarainministeriön kirjeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
Kh 7 §
Liite 3

Pohjois-Savon pelastuslaitos on esittänyt kunnille, että se voisi tukea kuntia valmiussuunnitelman tarkistamisessa. Pelastuslaitos ei asiantuntijaavusta peri maksua, mutta pelastuslaitos ei teknisessä kirjoittamisessa tue
kuntia. Kuntien tehtävä on laatia valmiussuunnitelma ja pitää se ajan tasalla. Sopimus on liitteenä 3.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä sopimuksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Teknisen johtajan sijaisuus 26.12.2015 saakka
Kh 8 §
Liite 4

Tekninen johtaja on jäänyt vuorotteluvapaalle 1.1.2015. Vuorotteluvapaalain tarkoittamaksi sijaiseksi on valittu henkilö perusturvaosastolle.
Kunnanhallitus on asettanut tekninen johtajan viransijaisuuden haettavaksi.
Ilmoitus on ollut maakuntalehdissä ja työvoimaviranomaisen sivuilla. Pääsyvaatimus virkaan oli määritelty seuraavasti: ”Viran- kelpoisuusehtona on
teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto, minkä lisäksi edellytämme talonrakennusalan tai maankäyttöalan tai ympäristö- ja
vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta edellytämme kokemusta esimies- tai johtotehtävistä ja kunnallistalouden osaamisesta. Lisäksi luemme eduksi kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemuksen, hankintaosaamisen ja henkilöstöjohtamistaidot.” Tekninen johtaja on
johtoryhmän jäsen ja työskentelee kunnanjohtajan alaisuudessa. Teknisen
johtajan alaisuudessa osastolla työskentelee vuosittain 16 henkilöä. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa, ympäristölautakunnassa ja kaavoitusjaostossa.
Hakuaika on päättynyt 19.1.2015 klo 12.00. Määräaikaan mennessä kunnalle tuli 17 hakemusta. Hakijoista on laadittu yhdistelmä lista, jossa on
esitetty hakijoiden koulutukset ja työkokemukset ja muut ansiot.Hakijoista
on valittu 6 henkilöä haastateltaviksi. Haastattelut tapahtuvat perjantaina
23.1.2015 ja maanantaina 26.1.2015. Teknisen johtajan viransijainen esitellään valittavaksi kunnanhallituksen kokouksessa 26.1.2015. Haastateltaviksi on hakemusten perusteella 20.1.2015 valittu DI Martti Kerkelä, DI
Hannu Kemppainen, Insinööri Hannu Poussu, Insinööri Janne Riutanheimo, Insinööri Antti Tuppura ja DI Ulla Tyrväinen.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää valita teknisen johtajan vuorotteluvapaan sijaiseksi 26.12.2015 asti insinööri Hannu Poussun Kuusamosta.
Haastatteluryhmän muistio on liitteenä 4.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tämän pykälän alussa klo. 18.35.
Hänen tilalleen kokoukseen tuli varajäsen Jouko Pispala.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi
Kh 9 §
Liite 5

Ministeriöt ovat tehneet viimeisten vuosien aikana useita esityksiä kunnille
ja kaupungeille maahanmuuttajien sijoittamiseksi kuntiin. Valtio ja eri
kunnat tai kaupungit ovat perustaneet mm. vastaanottokeskuksia. Turvapaikanhakijoita on sijoitettu eri puolille maata ja kiintiöpakolaisten määrästä hallitus on vuosittain tehnyt päätöksen, kuinka paljon heitä otetaan vastaan. Rautalammin kunta on aikanaan hyväksynyt alustavan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman, jota lainsäädäntö on edellyttänyt.
Sodat ja terrorismi Euroopassa (Ukraina) ja Lähi-idässä (Syyria) ovat niitä
alueita, joissa ihmisillä on inhimillistä hätää tai heitä vainotaan ja heitä olisi tulossa mm. Suomeen, koska muutamat maat ovat joutuneet ottamaan
vastaan jo yli miljoona pakolaista ja sijoittamaan heitä alkeellisiin tilapäisiin leiriolosuhteisiin.
Rautalammilla on alustavasti selvitetty, mitä merkitsisi maahanmuuttajien
ottaminen kuntaan? Ratkaisu pitäisi tehdä kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä. Keitä otettaisiin vastaan ja miten valintoihin vaikutettaisiin? Kuinka paljon heitä otettaisiin, mihin asutettaisiin, miten koulu-,
terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tulkkipalvelut että suomen kielen koulutus
välittömästi järjestettäisiin? Lisäksi olisi selvitettävä keitä mahdollisia naapurikuntia voisi lähteä mukaan hankkeeseen? Miten heidän kanssa rahoitettaisiin mahdolliset tarvittavat uudet toimet? Mitä olisivat ne työt, joihin
pakolaiset sijoittuisivat? Kesäaikana Sisä-Savoon on otettu tuhansia marjanpoimijoita, mutta miten talvikausi?
Miten maahanmuuttajien koulutus ja työkokemusta voitaisiin hyödyntää
kunnan kehittämisessä ja yrittämisessä?
Edellä olevat kysymykset vaativat vastauksia perussopimuksen tekemiseksi ja kotouttamisohjelman tarkistamiseksi maahanmuuttajien vastaanottamiseksi ja sijoittamiseksi Rautalammille.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle perussopimuksen valmistelun aloittamista maahanmuuttajien ottamiseksi Rautalammille. Tavoitteena on ottaa
vastaan kiintiöpakolaisia ja vaikuttaa siihen, keitä kuntaan vastaanotetaan?
Perussopimuksen valmistelua varten valitaan valtuustossa edustetuista puolueista työryhmä, jota täydennetään kunnan viranhaltijoilla ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu
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Päätös:

Työryhmän jäseniksi valittiin Timo Satuli, Anneli Jalkanen, Jorma
Kukkonen ja muut ryhmät ilmoittavat edustajansa valtuuston kokouksessa.
Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kukkonen ja varapuheenjohtajaksi Anneli Jalkanen.
Muutoin hyväksyttiin kunnanjohtajan esityksen mukaisena.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Rautalammin Taksit ry:n kysely Rautalammin kunnan sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailutuksista
Kh 10 §
Liite 6

Rautalammin Taksit ry on 7.1.2015 kuntaan toimitetulla kyselyssä pyytänyt selvitystä sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailutuksesta,
joka koski kunnan ostamia palvelukyytejä kuntalaisille. Rautalammin kunta antoi IS-Hankinta Oy:lle kilpailutuksen ja IS-Hankinta Oy teki päätöksen 25.11.2014 (no 17641).
Yhdistys toteaa kirjeessään, että ”Rautalammin taksit ovat työllistäneet
yrittäjien itsensä lisäksi 3 vakituista kuljettajaa, jotka maksavat veronsa
Rautalammille sekä 2-3 tilapäistä kuljettajaa. Työpaikat ovat vaarassa hävitä. Uhkana on myös yksittäisten taksiyrittäjien toiminnan lopettaminen ja
muuttaminen muualle perheineen. 24/7 -päivystys vaarantuu yrittäjien vähetessä (taksikopilla aukioloajat). Lääkäripäivystyskin ilta-ja yöaikaan
siirtyy KYS:lle. Paaritaksien saatavuus on uhattuna. Autoveroedun puolittuminen maaliskuusta lähtien sekä kyytivälityspäätteiden "pakkovaihto"
(2500€/auto) välitysmaksuineen luovat jo suuria paineita toiminnan kannattavuudelle. Taksit käyttävät Rautalammin huolto- ja korjaamopalveluita
sekä muiden paikallisten yrittäjien palveluita. Taksien rooli myös kasvaa
uuden kansallispuiston kävijöitä ajatellen”.
Yhdistys kiinnittää huomiota mm. tarjouksen sisältöön ja siihen, miksi
kilpailutuksesta ei ole tiedotettu yrittäjiä ja lautakuntaa tai muita toimielimiä? Mikä on pk-yrittäjän asema kunnassa? Kuka määritteli kilpailun kriteerit? Miten taksipalvelut voidaan turvata kuntalaisille tulevaisuudessa?
Hallinto-osasto on pyytänyt selvityksen perusturvaosastolta Rautalammin
Taksit ry:n kirjelmästä. Perusturvaosasto viittaa vastineessaan hankintalain
sisältöön sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailuttamistarpeista
(eromääräiset raja-arvot) ja toteaa, että ”Rautalammin perusturvaosasto on
antanut kevättalvella 2014 toimeksiannon kilpailutuksesta IS-hankinta
Oy:lle. IS-hankinta Oy on toimeksiannon mukaisesti hoitanut koko kilpailutuksen tarjouspyynnön jättämisestä hankintapäätöksen tekemiseen. Rautalammin kunta kuuluu osakkaana IS-hankinta Oy:öön. Hankintoihin erikoistuneeseen yhtiöön kuuluminen on yksi keino varmistaa pienten kuntien
hankintaosaaminen, mikä on kuntien, kuntalaisten ja palveluita tai tavaroita tuottavien yritysten oikeusturvan kannalta tärkeä seikka. Perusturvaosasto on toiminut hankintaprosessissa substanssiosaajana ts. määritellyt
hankittavan palvelun tarpeen huomioiden voimassa olevan lainsäädännön
ja asiakkaiden erityistarpeet. Perusturvaosasto on pyytänyt kilpailuttamaan sekä vammais- ja sosiaalilainsäädännön mukaiset kuljetukset (ns.
sotekortilla ajettavat yksittäiset asiakaskyydit) ja päivätoimintojen kuljetukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Tarjousprosessi tarjouspyyntöineen on ollut vastaava, kuin muissa IShankinta Oy:n toteuttamissa kilpailutuksissa. Tarjouspyynnössä todetaan
lisätietojen saamiseksi yhteystieto, johon tarjoajalla on ollut mahdollisuus
ottaa yhteyttä, mikäli tarjouspyynnössä on ollut epäselvyyksiä tai muuta
kysyttävää. Sosiaalityöntekijä Kari Tirkkonen on ollut kilpailuttamisesta
puhelimitse yhteydessä Rautalammin taksiin normaalin virallisen kilpailuttamisen ilmoittamisen lisäksi. Taksiyrittäjille on annettu puhelimitse ohje
siitä mitä kirjoitetaan paperille ja laitetaan ns. taksikopin seinälle tiedoksi
yrittäjille. Tiedoksi on kerrottu kilpailutuksen kohde ja mistä saa lisätiedot
ja tarvittavan opastuksen tarjouksen tekemiseen. Puhelun vastaanottanut
henkilö kirjoitti viestin ylös puhelun aikana ja laittoi tiedotteen nähtäville.
IS-hankinnat Oy on luvannut auttaa tarjouksen tekijöitä tarjouksen jättämisessä, jopa siinä määrin, että pelkkä tarjouslomakkeen täyttäminen yrityksen tiedoilla olisi riittänyt ja IS-hankinta olisi pyytänyt lisätietoja.
IS-hankinnasta saadun tiedon mukaan rautalampilaisia taksiyrittäjiä on
ollut yhteydessä IS-hankintaan kilpailutuksen tiimoilta. Tästä huolimatta
rautalampilaiset taksiyrittäjät eivät ole jättäneet yhtään tarjousta ns. sotekortilla ajettaviin matkoihin. Ainoa tarjouksen jättänyt yritys on ollut Rautalammin auto Oy. Tarjouksen perusteella IS-hankinta Oy on tehnyt hankintapäätöksen.
Päivätoimintojen kuljetuksiin IS-hankinnat on saanut kaksi tarjousta, joista
molemmat ovat olleet liian kalliita suhteessa varattuihin määrärahoihin.
Hankinta on keskeytetty”.
Kunnanjohtajan esitys:
Rautalammin Taksit ry:n ja kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan perusturvaosaston selvitys ja perusteet kilpailutuksen toteutuksesta ja päätöksenteosta. Selvityksen mukaan tarjouksen on jättänyt vain yksi yrittäjä.
Kun Rautalammin kunta aikanaan liittyi osakkaaksi IS-Hankinta Oy:öön,
tavoite oli ja on edelleen valmistella itsenäisesti kunnassa ennen tarjousten
kriteerit ja perusteet ennen kuin tehdään toimeksianto IS-Hankinta Oy:lle.
Näin varmistetaan se, että paikalliset mikro- ja pk-yrittäjille taataan mahdollisuudet yksin tai yhteistyössä tehdä tarjoukset ja saada myös työn, palvelun tai tavaran toimitus, mikäli kokonaistarkastelulla työn, tavaran tai
palvelun hinta-laatu –suhde ovat edullisimmat. Rautalammin kunta päätti
pitää liittyessään IS-Hankinta Oy:öön pääasiallisesti hankintatoimet itsellään, jotta varmistetaan ajantasainen toimielimien ja virkamiesten ostoosaaminen kunnassa. Tätä linjausta ei ole ollut, eikä ole tarpeen muuttaa
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Tarkistetaan hankintaohjeet ja IS:n sopimuksen toimeksiantomenettely.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.1.2015/147/1889/1/13 Sisä-Savon luonnonystävät ry:n
valitukseen koskien Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavaa
Kh 11 §

Korkein hallinto-oikeus on antanut 21.1.2015 päätöksen Sisä-Savon luonnonystävät ry:n valituksesta, joka koski Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaavaa.
Korkein hallinto-oikeus päätöksessään toteaa, että Rautalammin kunnanvaltuuston 19.6.2012 § 36 tekemä päätös rantaosayleiskaavasta ei Saukkolamminkankaiden EO-1 –merkinnän osalta voida katsoa olevan sellaista
vaikutusta, että Saukkolamminkankaiden maisemallinen arvo ja luonnonarvot vähenisivät sillä tavoin, että päätös ei ottaisi huomioon lain tarkoittamin tavoin maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentissa mainittua
maiseman ja luonnonarvojen vaalimista tai että EO-1 –aluevaraus johtaisi
siihen, että virkistykseen soveltuvia alueita ei olisi riittävästi.
Olkivuoren-Ahvenlammenvuoren ge-vyöhykkeen rajauksen osalta korkein
hallinto-oikeus toteaa, että kunnanvaltuuston rantaosayleiskaavan hyväksymistä koskeva päätös ei ole lainvastainen valituksessa esitetyllä perusteilla ja tämän vuoksi valitus hylätään.
Saukkolamminkankaiden ja Metelinvuoren osalta todetaan, että korkein
hallinto-oikeus on tutkinut asian ja valitus hylätään, eikä hallinto-oikeuden
päätöstä muuteta, kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.
Edellä oleva Korkeimman hallinto-oikeuden päätös merkitsee sitä, että kokonaisuudessaan Hankavesi-Kalajanjärven ympäristön rantaosayleiskaava,
jonka valtuusto on 19.6.2012 hyväksynyt, on saanut lain voiman.

Kunnanjohtajan esitys:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.1.2015/147/1889/1/13 saatetaan
kunnanhallituksen tiedoksi. Kunta tulee kuuluttamaan julkisesti siitä, että
kaava on kokonaisuudessaan saanut lainvoiman.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Sähköenergian saannin turvaaminen tulevaisuudessa poikkeusoloissa Rautalammilla
Kh 12 §
Liite 7

Tammikuun alku 2015 on ollut Pohjois-Savon länsiosissa ja Rautalammilla
ongelmallinen sähköenergian saatavuuden suhteen. Poikkeukselliset luonto- ja sääilmiöt ovat merkinneet sitä, että sähkön toimituskatkot ovat olleet
noin 5 tuntia. Sähkönjakeluverkon omistaa Savon Voima Verkkoyhtiö Oy.
Myrskyt ja poikkeukselliset sääilmiöt ovat Rautalammin kunnan alueella
jatkuneet 7-8 vuotta keskeyttäen sähköenergian saannin useita kertoja vuodessa.
Rautalammin kunta järjesti vuonna 2013 neuvottelun Savon Voima Oyj:n
ja Savon Voima Verkkoyhtiö Oy:n kanssa siitä syystä, että myrskytuhojen
jälkeen oli käynyt tarpeelliseksi saada Rautalammin keskustaajaman alueelle sähkön varasyöttöyhteydet. Keskustaajaman pohjois- ja itäpuolelle ei
saada tällä hetkellä edelleenkään varasähköä nopeasti. Neuvottelussa tuli
silloin esille huoltovarmuuteen liittyen maakaapelin rakentaminen Kilpimäeltä Rautalammin keskustaajamaan, jonka jälkeen sähkönsyöttö varmistuisi koko kuntakeskuksen alueelle ja aina Vaajasalmeen saakka poikkeusoloissa. Rautalammin kuntakeskuksessa sijaitsevat yritykset, polttoaineenjakeluasemat, pankki, Savon Voima Lämpö Oy:n kaukolämpölaitos, terveyskeskus, hoitolaitokset, koulut ja kaupat, joissa ihmiset työskentelevät
ja opiskelevat ja joiden liiketoiminta nopeasti vaikeutuu sähkökatkojen aikana, mikäli varasyöttöyhteyksiä ei ole.
Viimeisimpiä ongelmia ovat olleet mm. seuraavat vaikeudet sähkö-, viestija logistiikkayhteyksissä:
a) Rautalammilla sähköt olivat poikki 10.1.2015 ja samanaikaisesti paikallistiet n:ot 543, 545 ja 546 vielä klo 10.00 auraamatta siten, että noin
15-20 sentin lumikerros peitti tieurat mm. niillä alueilla, jossa olivat
myös merkittävät sähkökatkot, kuten Saikarin, Kerkonkosken ja Vaajasalmen alueet.
b) Veden toimituksessa oli ongelmia 10.1.2015 sähkökatkosten takia eri
puolilla Rautalampia siten kuitenkin, että kunnan omistama Latsinmäen
vedenottamo toimi ja vesitornissa oli vettä. Kerkonkosken ja Koipiniemen alueelle vettä ei riittänyt. Varavoimaa ei ollut saatavissa Pakarila-Koipiniemen alueen vedenottamolle.
c) DNA:n ja ELISA:n viestiyhteydet eivät toimineet Rautalammin alueella 15.1.2015 ja tämän johdosta korjaajilla ei ollut edes aina kännykkäyhteyksiä toisilleen,
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Kunnanjohtajan esitys:
Huoltovarmuuden parantamiseksi ja poikkeusoloihin varautumiseksi kunnanhallitus
1) esittää Savon Voima Verkkoyhtiö Oy:lle Kilpimäen ja Rautalammin
kuntakeskuksen välisen maakaapelin rakentamista kesän 2015 aikana,
2) esittää edelleen Savon Voima Oyj:lle Rautalammin kaukolämpökeskukseen aggregaatin hankkimista poikkeusoloja varten.
3) esittää sähköverkkoyhtiölle Rautalammin kunnan keskustaan tulevien
sähkölinjojen raivaamista kesän 2015 aikana siten, että puut eivät voi
kaatua sähkölinjojen päälle ja
4) lisäksi kaikki keskustaajaman erottimet yhdistettäväksi etäkäytölle,
5) esittää puhelinoperaattoreille riittävän suurien vara-akkujen hankkimista linkkimastojen yhteyteen.
6) Huoltovarmuuteen ja kuntalaisten veden saannin turvaamiseksi kunta
tukee yksityisiä vesiosuuskuntia aggregaatin hankinnassa siten, että
kunnan tuki on 2000 € /vesiosuuskunta. Kustannukset ovat noin 10.000
euroa.
7) Lisäksi kunta hankkii poikkeusoloja varten viisi aggregaattia keskeisimpiin pumppaamoihin sähkön- ja vedensaannin turvaamiseksi ja selvittää ravintokeskuksen ja Matti Lohen koulun ja ratsastuslukion sekä
kunnanviraston sähkösaannin poikkeusoloissa. Kustannukset yhteensä
ovat noin 15.000 €.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Geologisen tutkimuskeskuksen rakennuskivituotantoa ja arvokkaiden maa-alueiden kaavoitusta edistävä hanke
Kh 13 §

GTK Pohjois-Savo on suunnitellut ylimaakunnallista rakennuskivihanketta
vuosiksi 2015-2018. Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus –hanke pyrkii selvittämään alustavien suunnitelmien mukaan kaivannaisvarantoja ja kaavoittaa em. alueita.
Hanke käsittää kokonaisuudessaan seuraavat maakunnat: Pohjois-Savo,
Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa (Raahen ja Ylivieskan seutu, Oulunkaari ja Kuusamo-Taivalkoski ) ja Kainuu. Jokaisessa kunnassa hankkeeseen sisältyvät, suunniteltavat ja tutkittavat alueet ovat yksilöllisiä ja erilaisia. GTK on neuvotellut hankkeesta rahoittajien kanssa ja hankehakemus
jätetään 16.2.2015 mennessä Pohjois-Savon liittoon.
Tavoite:
Hankkeen ensimmäinen tavoite on saada rakennuskiviesiintymäalueet osayleiskaavaan hakijan ja maaomistajan oikeuksien turvaamiseksi. Toinen
tavoite on tehdä kiviaineksen varantokartoitus ja saada kaksi esiintymistä
käyttöön. Projektin toteutuksessa voi avautua myös aivan uusia tarkemmin
tutkittavia ja kaavoitettavia alueita.
Kustannus maakunnittain
Itä- ja Pohjois-Suomi

Kainuu

300 000

Pohjois-Karjala

325 000

Pohjois-Pohjanmaa

140 000

Pohjois-Savo

225 000
990 000 €

Eu-rahoitus

70 %

693 000

Seutukunnat

20 %

198 000

GTK

5%

49 500

Yritykset

5%

49 500
990 000 €

Pohjois-Savossa tutkimuskohteena ovat viisi kuntaa: Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Rautalampi ja Vieremä. GTK:n hankesuunnitelmaan Rautalammin
kunnan alueella Pohjois-Savon Maakuntakaavaan 2030 on merkitty kolme
merkittävää eo-aluetta ja lisäksi sen jälkeen ovat uutena löydöksenä tullut
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myöhemmin esille Kiviniemen alue ja Saukkolamminkankaiden ja Metelinvuoren (Ahvenlammen alue). Rautalammin kunnan osalta kuuluisivat seuraavat alueet:
1) Välilampi-Huuskanlampi, 2) Ahvenlampi-Saukkolampi, 3) Sompamäki 4)
Kiviniemi (skandium ja zirkoni) ja 5) Mustikkamäki (graniitti).
2) Alueista osa on merkitty ja vahvistettu Pohjois-Savon maakuntakaavassa
2030 ja Saukkolamminkankaat –alue on merkitty Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymässä Hankaveden ja Kalajanjärven ympäristön osayleiskaavassa eo-alueeksi. Yksityiskohtainen varantoarvio ja tarkempi
kaavasuunnittelu puuttuvat. Saukkolamminkankaat –alueen lähellä oleva
Ahvenlammin alue vaatii myös lisätutkimuksia.
Arvoidut kustannukset €

Pohjois-Savo
Uusien varantojen etsintä

40 000

Tutkimus (kaivannot, näytteet, kairaus)

11 000

Koelohkareet (5 esiintymää)

60 476

Louhintatekniikoiden kehittäminen

50 000

Koejalosteet (5 sarjaa)

9 000

Kaavoitus, ympäristö ja lupakäytäntöjen kehittäminen

28 262

Luonnonkiven käytön edistäminen

26 262
225 000 €

Rautalammin kunnan budjettiarvio vuosina 2015-2018 (1.7.2015-30.6.2018)
on yhteensä 45 976 € ja kunnan rahoitusosuus 9 195 €. Vuodessa kunnan
kustannukset ovat 3065 €.
Rautalampi kustannus
Uusien varantojen etsintä

7 500

Tutkimus (kaivannot, näytteet, kairaus)

7 000

Koelohkareet (2 esiintymää)

20 476

Koejalosteet (sarjaa)

3 000

Esiintymät ja kaavoituksen parhaat käytännöt
Luonnonkiven käytön edistänen

5 000
3 000
45 976

Rautalampi rahoitus
Eu-rahoitus
Kunta
GTK
Yritykset

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanjohtajan esitys:

Päätös:

Rautalammin kunta osallistuu hankkeeseen vuosina 2015-2018. Kustannukset ovat yhteensä 9.200 euroa, josta vuosittaiset kustannukset
ovat 3065 €. Rautalammin kunnan tavoite hankkeessa on saada osayleiskaavoitettua ja selvitettyä kiviainesvarannot Välilammen-Huuskanlammen alueilla, Ahvenlammen ja Saukkolammin alueilla sekä
Sompamäen alueella. Kunta esittää lisäksi, että hankesuunnitelmaa
tarkistetaan siten, että varantokartoitus ja osayleiskaavoitus tehdään
myös Mustikkamäen ja Kiviniemen alueille.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Toholahden teollisuusalueen kaukolämpöselvitys
Kh 14 §
Liite 8

Rautalammin keskustaajamassa on Savon Voima Oyj:n kaukolämpöyksikkö. Toholahden asunto- ja teollisuusalue ei kuulu em. kaukolämmön piiriin. Kunta on neuvotellut Savon Voima Oyj:n kanssa ja pyytänyt selvittää
sitä, voitaisiinko ja millä ehdoilla laajentaa terveyskeskukseen päättyvää
kaukolämpöverkostoa myös Toholahteen. Etäisyys on noin 1 kilometri.
Savon Voima on laatinut Toholahden teollisuusalueen kaukolämpöselvityksen 16.12.2014. Asuin- ja teollisuuskiinteistöjä alueella on 11 kappaletta, mutta laskelmissa ei ole toistaiseksi huomioitu omakotitaloja. Teollisuusalueella näyttää olevan pieni ominaiskulutus. Pienyksikön rakentaminen kaukolämpöverkkoineen näillä kulutuslukemilla ei ole taloudellisti peruteltua Savon Voima Oyj:n oman selvityksen mukaan.

Kunnanjohtajan esitys:
Neuvottelu ja Savon Voima Oyj:n luottamuksellinen selvitys saatetaan
kunnanhallituksen tietoon. Savon Voima Oyj:n kanssa neuvotellaan siitä
mahdollisuudesta, että kunta rakentaisi kaukolämpöverkon terveyskeskuksesta Toholahteen ja näin saataisiin Savon Voima Oyj:n kanssa toteutetuksi
pien kaukolämpöyksikkö Toholahteen.
Kunta jatkaa myös selvityksiä ja neuvotteluja Toholahden alueen saamiseksi kaukolämpöverkon piiriin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Itä-Suomen liikennestrategian päivittäminen
Kh 15 §
Liite 9

Pohjois-Savon ELY-keskus on kutsunut 29.1.2015 klo 13.00 Kuopion
kaupungin valtuustosaliin kuntien edustajia Itä-Suomen liikennestrategiaa
koskevaan kuntatapaamiseen. Tavoitteena on päivittää liikennestrategia.
Edellinen strategia oli vuodelta 2011. Pohjois-Savon ELY-keskus on julkisuudessa ennen strategian päivittämistä ja kuntien kanssa neuvotteluja ilmoittanut, että heidän tärkeimmät hankkeet ovat Jännevirran siltahanke,
kantatie 5 ja kantatie 23.
Valtio on jättänyt yksityistäessään tielaitoksen ja tiehallinnon sekä myydessään Destia Oy:n paikallistiestön rakentamisen, peruskorjauksen ja
kunnossapidon lähes oman onnensa nojaan. Pohjois-Savossa ELY-keskuksen ja maakunnan edunvalvonta ei ole ollut sitä, mitä sen pitäisi kuntien ja kuntalaisten sekä tienkäyttäjien näkökulmasta olla. On tyydytty siihen, mitä valtio on leikkausten jälkeen esittänyt.
Viime aikoina erityisesti poikkeukselliset sääilmiöt, pitkät sähkökatkokset,
myrskyt ja pakkaset ovat lisänneet turvattomuutta kansalaisten keskuudessa. Kun tähän vielä lisätään se, että paikallistiet olivat auraamatta PohjoisSavon länsiosissa ja esim. Rautalammin kunnan alueella 10.1.2015, kasvoivat onnettomuusriskit pelastustoimen näkökulmasta huolestuttavasti.
Kun sähkömarkkinalainsäädäntö vielä innostaa verkkosähköyhtiöitä korjaamaan kaupunkikeskusten sähköviat nopeammin kuin maaseudun, koska
sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan korvauksia kaupunkikeskuksissa
lyhyemmistä sähkökatkoista kuin maaseudulla, ovat riskit maaseudun
asukkaisen osalta moninkertaistuneet kun tieverkon kunnossapito on ollut
esim. paikallisteiden ja kantatie 69:n osalta ala-arvoista talven 2014-2015
aikana.

Kunnanjohtajan esitys:
Rautalammin kunta tukee sellaisen Itä-Suomen liikennestrategian luomista,
jossa alemman asteinen tieverkko otetaan tarkastelun alle ja pyritään myös
vaikuttamaan valtion ja eduskunnan päätöksentekoon siten, että tiestön rakentaminen ja peruskorjaus voivat käynnistyä suunnittelun ja rakentamisen
osalta laajasti koko Pohjois-Savossa. Rautalammin kunta tekee esityksen
kantatie ja paikallisteiden rakentamisesta, peruskorjauksesta ja kiinnittää
huomiota siihen, että suuret metsäteollisuuden hankkeet edellyttävät Pohjois-Savon länsiosissa sitä, että kantatie- ja paikallistieverkosto on puuhuollon kannalta ajokelpoista myös 2010-2020-luvuilla.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Esityksiä sotilasansiomitalien myöntämiseksi
Kh 16 §
Liite 10

Sotilasansiomitalista annetun asetuksen (837/1977) mukaan sotilasansiomitali voidaan myöntää myös puolustusvoimiin kuulumattomalle
henkilölle puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen arvokkaasta työstä.
Sotilasansiomitalin myöntää puolustusvoiman komentaja kesäkuun
4.päivänä. Sisäministeriö tekee esitykset Pääesikunnalle.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus tekee perustellun esityksen sotilasansiomitalin saajaksi.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää mitalia mikäli mitalia esitetään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
26.1.2015
22
_______________________________________________________________________________
Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
Kh 17 §
Tero Räsänen pyytää 15.12.2014 päivätyllä kirjeellä eroa Rautalammin
kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Tero Räsänen on valittu sivistyslautakunnan varsinaisen jäseneksi
(henk.koht. varajäsen Anu Hirvonen) sekä ympäristölautakunnan varajäseneksi (vars. jäsen Irene Pakkanen).
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1. Tero Räsäselle myönnetään ero luottamustehtävistä paikkakunnalta
poismuuton vuoksi;
2. sivistyslautakuntaan valitaan uusi varsinainen jäsen ja ympäristölautakuntaan uusi varajäsen Irene Pakkaselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Posa2015 ja kriisijohtamiskoulutus 22.4.2015 Rautalammilla
Kh 18 §
Liite 11

Itä-Suomen AVI ja Pelastusopisto kutsuvat kunnat 17-19.11.2015 pidettävään valmiusharjoitukseen. Kuntia pyydetään järjestelemään työntekijöiden vuosilomat siten, että he voivat osallistua toimialakohtaisesti harjoitukseen.
Kunta järjestää yhdessä alueellisen pelastuslaitoksen ja pelastusopiston
kanssa kriisijohtamiskoulutuksen 22.4.2015. Kunta palkkaa aikaisemman
päätöksen mukaisesti työttömistä ulkopuolisen henkilön määräajaksi tarkistamaan ohjattuna valmius- ja turvallisuussuunnitelmat harjoituksia varten.

Kunnanjohtajan esitys:
Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kantatie 69 valaistus ja paikallistie 543 alkuosan valaiseminen Rautalammin keskustaajamassa
Kh 19 §

Kunnanvaltuusto on vuoden 2015 talousarviossa varannut määrärahat kantatie 69 valaistuksen uusimiseksi sekä valtuustoaloitteen mukaisesti paikallistien 543 alkuosan (600 metriä) valaisemiseksi Rautalammin keskustaajamassa.
Tekninen lautakunta esitti 28.8.2014 kokouksessaan em. toimenpiteiden
tekemistä siten, että kunta osallistuisi keskustaajaman (n. 4,0 km) kantatie
69:n katuvalaistuksen uusimiseen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa
asia oli neuvoteltu siten, että puupylväiden ja ilmakaapeloinnin sijasta kunta omalla rahoituksellaan vastaisi niistä kustannuksista, jotka syntyvät pylväiden muuttamisesta metallipylväisiin ja maakaapelointiin keskutsaajamassa. Lisäksi ELY-keskus esitti, että kunta hyväksyisi heidän suunnitelman paikallistien 543 valaisemiseksi välillä kantatie 69 ja Korholan tien
risteys (600 m). ELY-keskus esitti valaistustöitä tehtäväksi yhteistyössä
kunnan kanssa. Tekninen lautakunta esitti 60.000 euron määrärahaa tarkoitusta varten.
Kunnanhallitus hyväksyi 8.9.2014 teknisen lautakunnan esityksen siten, että katuvalopylväät muutetaan kunnan esittämiksi metallipylväiksi ja taajama-alue toteutetaan maakaapeloinnilla. Kunnalle tuleva lisäkustannus tästä
on 35.000-40.000 €. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi sen, että kunta on
mukana kantatie 69 ja Korholantien risteyksen (paikallistie n:o 543) välisen valaistuksen rakentamisessa. Kunnalle tulevat rakentamiskustannukset
katuvalaistuksen osalta oli arvioitu 21.000 €.
Lisäksi kunnanhallitus esitti, että ELY-keskus toteuttaa kevyen liikenteen
väylän rakentamisen mainitulle 600 metrin matkalle paikallistien 543 alkupäässä. Syksyllä kävi selväksi se, että ELY-keskus ei pysty ko. aikataulussa toteuttamaan suunniteltuja hankkeita ja sen vuoksi kunnanhallitus esitti
valtuustolle varattavaksi vuoden 2015 talousarvioon määrärahat tarkoitusta
varten.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2014 § 94 kunnanhallituksen esityksen
varata 100.000 € seuraavaan tarkoituksen: ”Kantatie 69:n ja Vesannontien
543 risteys ja alkuosan valaistus sekä pääraitin valaistus: sekä suojatieratkaisun toteuttaminen risteysalueelle ja Kuopiontien ja Sairaalantien risteys suojatieratkaisun toteuttaminen”. Päätös merkitsee sitä, että niin pääraitti valaistaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, minkä tekninen lautakunta esitti ja hallitus hyväksyi. Samoin toteutetaan kantatie 69 ja Korholantien välinen tievalaistus paikallistiellä 543 (600 m) samassa yhteydessä
ja lisäksi tehdään suojatiemerkinnät päätöksen mukaisesti.
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Kunta neuvottelee vielä kevyen liikenteen väylän rakentamisesta paikallistien 543 alkuosaan.
Tekninen lautakunta oli 15.1.2015 ottanut käsiteltäväksi valaistusasiakokonaisuuden ja muuttanut valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten sisältöjä.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää, että valaistukset pääraitilla kantatie 69:llä ja paikallistie 543:lla toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti metallipylväillä ja maakaapeloinnilla ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä. Kunta
käy neuvottelut kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ja suojatieasiasta
Sairaalantien risteykseen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Kunnanvaltuuston 28.10., 8.12. ja 16.12.2014 päätösten täytäntöönpano
Kh 20 §
Kunnanhallitukselle esitellään 28.10., 8.12. ja 16.12.2014 pidettyjen kunnanvaltuuston kokouksista laaditut pöytäkirjat.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset:
28.10.2014
1. § 76 Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari
7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala 7:57 ja
Kotiranta 7:67 osalta
- Kaavamuutoksen hyväksymisestä tiedotetaan em. tilojen omistajia.
2. § 77 Vuoden 2015 tuloveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle
3. § 78 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle
16.12.2014
1. § 93 Vesimaksut 1.1.2015 alkaen
- Asia saatetaan teknisen osaston toimeenpantavaksi.
2. § 96 Selvityksen antaminen tilintarkastajien arviointikertomuksesta
vuodelta 2013.
- Tarkastuslautakunnan edellyttämä työhyvinvointikertomus toteutetaan lähiaikoina.
3. § 97 Määräalan myyminen Kiinteistö Oy Asematalolle
-Asiasta laaditaan kauppakirja
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
Tltk 5 §

Markkinaoikeus on kumonnut Rautalammin kunnan tekemän päätöksen
sähkönhankinnasta ajalle 1.1.2014-31.12.2017. Kunta oli palkannut kilpailutusta hoitamaan puolestaan Skapat Energia Oy:n. Hankintapäätöksestä on
valittanut 220 Energia Oy. Kunta oli sulkenut valittajan pois kilpailusta
koska se ei ollut täyttänyt tarjouspyynnössä olleita ehtoja. Kunta oli valinnut Switch Nordic Green AB:n tarjouksen.
Markkinaoikeus oli katsonut, että tarjouspyynnössä olevaa sähkön hankintaa ei voinut toteuttaa pelkästään sähkönvälityksessä käytettyä marginaalia
kilpailuttamalla vaan hankintatapaa valitessa olisi tullut käyttää koko sähkön hankinnan arvoa. Hankinta-ajan sähkön hankinnan kokonaisarvo olisi
tuolloin ylittänyt EU hankintarajan ja siten hankintaa ei voinut toteuttaa
kansallisena hankintana. Hankinnassa oli siis tapahtunut menettelyvirhe.
Rautalammin kunnalla on Savon Voima Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa
oleva sopimus sähkönhankinnasta vuoden 2015 loppuun asti.

Va. teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta palkkaa Skapat
Energia Oy:n hoitamaan sähkön kilpailutuksen uudestaan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________
Kh 21 §
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Kh 22 §
Liite 12

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2015 § 95 hyväksynyt vuoden
2015 talousarvion määrärahat ja taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
toimielin tasolla.
Liitteenä 12 on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sekä
viran ja toimenhaltijoiden taloudellista päätäntävaltaa koskeva ohjeistus
vuodelle 2015.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 12 olevan vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Ilmoitusasiat
Kh 23 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Kevan KuEL-yleiskirje 15.12.2014: KuEL-maksut vuonna 2015.
2. Itä-Suomen AVIn päätös 15.12.2014: 20 kV:n kaapelin rakentaminen
Miekkaveden ali välillä Hämeenniemi-Pohjoisniemi, Suonenjoki ja
Rautalampi.
3. Väestörekisterikeskuksen kirje 15.12.2014: Vuoden 2015 eduskuntavaalit.
4. KEHA-keskuksen kirje 11.12.2014: ELY-keskusten maksatusten siirtyminen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle.
5. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 12.12.2014.
6. Sisä-Savon seutuyhtymän yhtymäkokouksen esityslista 22.12.2014.
7. Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtioavustuksen maksatuspäätös Kuopion seutulipun kustannuksiin 1.1.-30.6.2014.
8. Savo-Pielisen jätelautakunnan pöytäkirja 16.12.2014.
9. Savo-Pielisen jätelautakunnan päätöspöytäkirja 15.12.2015: Korjattu
päätös jätemaksusta tehdyn muistutuksen johdosta / Kiinteistö 686404-1-15.
10. Pellon maanvuokrasopimus Rautalammin kunta/Mikko Lehmonen.
11. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja 18.12.2014.
12. Kevan virkakirje 19.12.2014: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen
Kh 24 §
Liite 13

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 22.10.2014 hyväksymästä muutosesityksestä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuuden määräytymistä koskevan perusteen muuttamiseksi on toimitettu
kuntiin lausunnolle23.10.1914, lisäksi kuntien edustajille on pidetty tiedotustilaisuus 7.1.2015. Tässä tilaisuudessa mukana olleet edustajat ja asiaa
valmistellut työryhmä teki muutoksen kiinteistöjä koskevan § 7 vuokran
määräytymisperusteisiin, sekä taloudenhoitoa käsittelevään 9 §, jonka sanamuotoja on selkiytetty.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa muutoksista ja kunnanhallitus
ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto hyväksyy muutetun ja liitteenä
13 olevan yhteistoimintasopimuksen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ja kuntien tasapuolinen kohtelu Pohjois-Savossa
Kh 25 §
Valtioneuvoston 30.11.2000 hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät maankäyttö ja rakennuslain yleistavoitetta ja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Valtioneuvosto
tarkisti valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita mm. tuulivoiman osalta.
Päätös tuli voimaan 7.3.2009. Energiahuoltoa koskevan yleistavoitteen
mukaan kaavoituksessa ja alueiden käytössä tulee turvata valtakunnalliset
tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Maakuntaliitoille annetun toimeksiannon mukaan alueidenkäyttötavoitteissa ja maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti
keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueidenkäytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellista kehitystä ohjaava maakuntaohjelma.
Ympäristöministeriö vahvisti 7.12.2011 Pohjois-Savon maakuntakaavan
2030. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuustossa 10.6.2013 hyväksytty
tuulivoiman maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen sijoittumista maisemallisesti kestäville, tekniset edellytykset täyttäville alueille luonnon ja asutuksen asettamien reunaehtojen puitteisssa.
Tuulivoimakaavan maakunnallisena tavoitteena on pidetty tavoitetta osoittaa kokoluokaltaan seudullisiksi katsottavia tuulivoimala-alueita, joille on
mahdollista sijoittaa useita voimaloita. Pohjois-Savon tuulivoimakaavassa
esitetyille 19 alueelle on sijoitettavissa max n. 220-240 kpl nimellisteholtaan pieniä 3 MW:n tuulivoimalaitoksia.
Käytännössä oli todennäköistä, että vain osa alueista tuli toteutumaan ja
niiltäkin vain taloudellisesti kannattavimmat tuulivoimalat. Näin on myös
käynyt, koska vielä Pohjois-Savoon ei ole rakennettu yhtään tuulivoimakaavaan perustuvaa tuulivoimalaa. Rautalammille ei ollut sijoitettu yhtään
tuulivoimala-aluetta. Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa tavoitteena pidetään, että 1 % alueen energiatarpeesta tuotetaan tuulivoimalla. Tähän tavoitteeseen riittää 10-20 kpl 3 MW:n laitoksia alueen tuulisuudesta riippuen. Pohjois-Savon maakuntakaavan aluevaraukset perustuvat Sisä-Suomen
tuulivoimaselvitykseen, joka valmistui 10.6.2011 Hafmex Wind Oy:n toteuttamana. Selvitys oli laadittu siten, että syöttötariffilla tuettu tuulisähkö
olisi kannattavaa tuulisuuden ollessa vähintään 6,5 m/s 100 metrin korkeudella. Tuulimittaus perustui Ilmatieteen laitoksen Suomen Tuuliatlas kartastoon, joka oli valmistunut vuonna 2009. Tuuliatlaksen antamat tuuli-
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suus- ja tuotantotiedot 1 ja 3 MWh:n laitoksille perustuivat kuitenkin suuriin aluekohtaisiin tuulivaihteluihin. Korkeusolosuhteet muuttivat nopeasti
ja merkittävästi tuulisuustietoja alueittain, eivätkä ne sellaisenaan olleet
vahvoja perusteluita tuulivoimala-alueiksi. Sen sijaan esim. alueen sähköverkon runkoverkko on tuulivoiman sijoittumiselle merkittävä ja tärkeä tekijä, samoin asuinympäristö ja tieverkosto sekä puolustusvoiminen ja ilmavoimien tarpeet ja elinkeinoelämän energiatarpeet ja niiden kehittäminen.
Elinkeinopoliittisesti tuulivoimaloiden merkitys myös sisämaassa on merkittävä jo rakennuskustannuksineen investointeina, vaihtoehtoisina energiantuotantomuotoina, kiinteistöverotuloina ja tuloverotuottoina. Erityisesti
alueellisesti Sisä-Savon tuulisoimaselvityksen 2011 mukaan pienvoimaloiden (3 MWh) mahdollisuudet esim. Rautalammin alueella ovat hyvät, kuten tuuliolosuhteet osoittavat selvityksessä100 metrin korkeudessa ja tuulen ollessa vuoden keskimäärisellä tasolla 6,3 M/s tai sen yli.
Pohjois-Savossa maakunnallisessa tuulivoimakaavassa 2013 tuulipuiston
rajana on pidetty vähintään 8 kpl (kahdeksan) teollisen kokoluokan voimaloita, lukuun ottamatta maisemallisesti herkkää Kallaveden reittiä, Rautalammin reittiä Kolun kanavalle saakka ja Tuusniemen Juojärveä, joiden
osalta maakuntakaavoitusta edellyttävänä rajana pidetään vähintään 3 (kolmea) voimalaa, mikäli ne sijaitsevat alle 5 km:n etäisyydellä ko. järvialueista.
NWE Sales Oy:n mukaan Tervalamminvuoren tuulivoimala-alueen kaavoittamiseksi on selvityksiä ja tiedusteluja tehty vuosien 2013-2014 aikana
Rautalammilla ja Suonenjoella. Rautalammin kunnanhallitus on 24.2.2014
suhtautunut alustavasti myönteisesti tuulivoimala-hankketta koskevaan
aloitteeseen ja tuulivoimala-alueen selvittämiseen Tervalamminvuoren
alueella, jotta suunniteltu alue voitaisiin selvitysten jälkeen huomioida
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksessa. Rautalammin kunnanhallitus on päätöksessään todennut 6.10.2014, että suunniteltu tuulivoimala tarvitsee maakuntakaavamerkinnän. Lisäksi kunta on suhtautunut
myönteisesti tuulivoimala-alueen osayleiskaavoittamiseen ja rakentamiseen, kun hakijayritys omalla kustannuksellaan toteuttaa kaavoituksen.
Tuulivoimala-alueen vaikutusalueelle Huutlammille on myöhemmin haettu
20.11.2014 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa kahden vapaa-ajan
asunnon rakentamiseksi.
Maakunnallinen Tervalammin vuoren tuulivoimakaava sisällytettynä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaan on ollut nähtävillä 19.12.2014 saak-
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ka. Maakuntaliitto on koonnut yhteen lausunnot ja muistutukset sekä laaditut vastineet. Pohjois-Savon liitto on järjestänyt Kuopiossa 23.1.2015 tilaisuuden, johon oli kutsuttu tuulivoimahankeen vetäjä NWE Sales Oy, Rautalammin kunnan, Suonenjoen kaupungin ja ELY:n edustajat. Tervalamminvuoren alueelle Rautalammilla on suunniteltu alustavasti 6 (kuusi) tuulivoimalayksikköä 3 MWh, joista viimeisimmän tiedon mukaan 4 (neljä)
sijaitsisi Rautalammin kunnan puolella ja 2 (kaksi) Suonenjoen kaupungin
puolella. Neuvottelussa Pohjois-Savon liiton virkamiesten toimesta yllättäen mm. vaalien lähteisyyteen vedoten esitettiin yhtenä vaihtoehtona, että
Tervalamminvuoren tuulivoimalasta luovuttaisiin kokonaan. Rautalammin
kunnan puolesta tehtyä esitystä vastustettiin heti tuoreeltaan.
Aluerakennetyöryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 28.1.2015 klo 9.30
alkaen. Lisäksi Pohjois-Savon liitto järjestää 2. lakisääteisen viranomaisneuvottelun keskiviikkona 4.2.2014 klo 12 alkaen.
Kunnanjohtajan esitys:
Tervalamminvuoren tuulivoimala-alue vaatii maakunnallisen kaavatarkastelun Pohjois-Savon liitossa tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti. Rautalammin kunnanhallitus katsoo, että Tervalamminvuoren alueelle tulee laatia maakunnallinen tuulivoimakaava ja valmisteilla ollut maakunnallinen
kaavoitushanke tulee viedä päätökseen Rautalammilla.
Maankäyttö- ja rakennuslain 4 §:n mukaan alueiden käytön järjestämiseksi
ja ohjaamiseksi kuntiin laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet. Lain 5 §:n nojalla alueiden
käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää mm. elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luonnonarvojen säästeliästä käyttöä. Em. Tervalamminvuoren tuulivoimala-alue vaatii osayleiskaavan ja siihen liittyvät maisema-, luonto- ja ympäristöselvitykset. Rautalammin kunta on edellyttänyt
osayleiskaavan laatimista vastauksessaan NWE Sales Oy:lle. Kunta on dellyttänyt, että kaavoituskustannuksista vastaa hakija.
Lisäksi kunta edellyttää, että mikäli Huutlammin alueelle halutaan rakentaa, tulisi maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n nojalla laatia alueelle rantaosayleiskaava, koska muutoin voidaan vaikeuttaa alueen muiden yleiskaavojen toteutumista.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Takaajan suostumus lyhennysvapaasta vuodesta 2015
Kh 26 §
Rautalammin kunta omistaa koko osakekannan Kiinteistö Oy Oikarilan
Teollisuushallit –yhtiöstä. Yhtiöllä on kaksi pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oy:ltä, jotka Rautalammin kunta emokonsernina on taannut. Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit toteuttaa peruskorjauksia omistamissaan teollisuushalleissa ja on hakenut lainoihin 14454/10 ja 14455/10 vapautusta lyhennyksistä vuodeksi 2015.
Kuntarahoitus Oy suhtautuu myönteisesti yhtiön esitykseen, koska korontarkistus on 11.3.2015 ja lyhennysaikataulun mukaan lyhennykset ovat
normaalisti 11.3.2015 ja 11.9.2015. Kuntarahoitus Oy edellyttää, että lyhennysohjelman muutokseen tarvitaan takaajan suostumus.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus emokonsernin edustajana suostuu ja hyväksyy, että Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallit yhtiön lainojen 14454/10 ja 14455/10
lyhennysohjelmaa muutetaan siten, että vuosi 2015 on vapaa lyhennyksistä. Lainojen laina-aikoja ei kuitenkaan pidennetä.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Anneli Jalkanen, Kirsi Mannila ja Jarmo Hänninen poistuivat kokousalista
tämän asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Ari Weide.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 27 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 11.12.2014.
2. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 11.12.2014.
3. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 11.12.2014: Maa-ainesluvan
myöntäminen Maanrakennus Jari Hämäläiselle tilalle Papinniemi RN:o
18:47 Rautalammin kunnan Kerkonjoensuun kylässä.
4. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 11.12.2014: Päätös sähköjohdon
sijoittamisesta Ihalaiskylässä sijaitseville tiloille Palkeinen RN:o 4:147,
Rantala RN:o 4:121, Karikko RN:p 4:182 ja Sieppo RN:o 4:178.
5. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 11.12.2014: Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Toholahden kylässä sijaitsevaa Huuhtmäki –tilaa RN:o 3:355.
6. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 11.12.2014: Kiinteistön 686-4116-433, Sahala kuuleminen, rakennusrekisterissä merkityn käyttötarkoituksen vastainen käyttö.
7. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote 11.12.2014: Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Säynäsenranta –tilaa RN:o 3:355.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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