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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 72 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös: Valtuutetut Pirkko Annala ja Kirsi Mannila olivat ilmoittaneet olevansa 

estyneitä saapumaan valtuuston kokouksen ja sen vuoksi puheenjohtaja-

pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja ottamaan paikkansa valtuus-

tossa tämän kokouksen ajaksi. 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 73 §  

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä-

hintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 23.10.2014 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 23.10.2014. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 74 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan maanantaina 3. marraskuuta 2014 klo 9.00. 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija 

Satulin ja Matti Vepsäläisen. 
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 75 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Rii-

hikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala, 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta 

   

Kh 182 § Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava oli hyväksytty 11.11.1998 §  

Liitteet 27-28 84 Rautalammin kunnanvaltuustossa. Rantaosayleiskaava oli vahvistettu 

23.9.1999 Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa. Vahvistetun rantaosa-

yleiskaavan merkintöjen ja kaavamääräysten mukaan kaavassa mm. 

MA-1 merkinnän mukaan ”rantarakentamispaikoille saa rakentaa ympä-

rivuotista asumista, asumista palvelevan asuinrakennuksen tai loma-

asuinrakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan 

käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikka-

kohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida yleismää-

räyksen vaatimus rakennuspaikasta”. Pohjois-Savon maakuntavaltuus-

ton on lisäksi hyväksynyt 8.11.2010 Pohjois-Savon maakuntakaavan ja 

ympäristöministeriö on vahvistanut sen 7.12.2011.  

 

Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan osittainen muutos käynnis-

tyi Saikari RNo 7:38 –tilan ja Kasperila RNo 7:56 –tilan maanomista-

jien aloitteesta. Tavoitteena kaavan tarkistuksessa on ollut merkitä kaa-

vaan Niiniveden ja Iisveden rantayleiskaavasta pois jäänyt olemassa 

oleva rakennuspaikka tilalle 7:38 ja muuttaa tilan 7:56 rakennuspaikan 

käyttötarkoitus asuntoalueeksi ja laajentaa rakennuspaikkaa. Samalla 

tutkia, miten tilojen 7:53 ja 7:67 kiinteistömuodostuksen johdosta syn-

tyneet uudet tilanteet huomioidaan kaavassa. Rantaosayleiskaavan tar-

kistaminen käynnistettiin kaavatoimikunnan 14.6.2007 § 21 tekemällä 

aloitteella ja kunnanhallituksen päätöksellä 9.7.2007 § 299. Kaavoitta-

jana on toiminut FCG Finnish Consulting Group Oy, Kuopiosta. Kaa-

vamuutos koskettaa myös tiloja 7:53, 7:54, 7:57 ja 7:67. Lisäksi kaavan 

tarkistuksessa pyritään huomioimaan tarkastelun kohteena olevalla ran-

tarakentamisalueella tapahtuneet myös muut kiinteistömuodostukseen 

liittyvät muutokset. Alue rajoittuu Iisveteen ja sen pinta-ala on 18,85 ha.  

 

Kaavoitusprosessin jatkuessa kunta (Kh 27.6.2011 § 176) on pyrkinyt 

siihen, että kantatilaperiaatetta käyttäen mitoitetaan ranta-alueiden kaa-

voituksessa ja mitoituksessa rakennuspaikkojen lukumäärä siten, että 

maanomistajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua. Kaavaluonnos on ol-

lut julkisesti nähtävillä 12.1.2012-13.2.2012. Maa-alueiden omistajat ja 

kunta ovat käyneet neuvottelun 20.3.2013. Tilojen 7:53 ja 7:54 omista-

jat vastustivat kaavamuutosta ja heidän tilojen ottamista kaavaan. Tilan 

7:67 omistajat vastustivat käyttötarkoituksen muutosta tilalla 7:56. Nii-

niveden ja Iisveden rantayleiskaavan kaavamuutosalueella olevat tilat 

lukuun ottamatta tiloja RN.o 7:53 ja 7:38 ovat jo voimassa olevassa 

merkitty rakennuspaikoiksi. 
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Kaavamuutosalueella tilalle Saikari 7:38 on osoitettu rantaosayleiskaa-

van osalta rakennusoikeus, joka oli jäänyt pois Niiniveden ja Iisveden 

rantaosayleiskaavaa laadittaessa. Tilan Kasperila 7:56 rakennuspaikan 

osalta on muutettu rakennuspaikan käyttötarkoitusta loma-asunnosta 

asuinrakennukseksi ja laajennettu rakennuspaikkaa liittämällä siihen 

aluetta saman tilan omistamasta naapuritilasta. Tiloille 7.53 ja 7:67 on 

osoitettu loma-asunnon rakennuspaikat olevan tilanteen mukaisesti. 

Muutokset kaava-alueen kiinteistöjaotuksessa ovat tapahtuneet ranta-

osa-yleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Tila 7:54 on otettu kaavaan sen 

vuoksi, että koko kortteli on voitu käsitellä. Rakennuspaikkojen ympä-

röivät alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. 

 

Kaavaehdotuksena Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muutos 

tilojen 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 ja 7:67 osalta on ollut on nähtävillä 

22.5.2013.-20.6.2013. Lausunnon nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta 

ovat antaneet Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Kuo-

pion kulttuurihistoriallinen museo. Kaavaehdotuksesta on tullut kolme 

huomatusta.  

 

Kaavoitusjaosto: Kaavaehdotusta koskevat lausunnot, huomautukset sekä kaavoittajan 

vastine ovat liitteenä nro 5. Kaavoitusjaosto esittää 8.4.2014 § 9 kun-

nanhallitukselle, että kunta antaa annetuista lausunnoista ja muistutuk-

sista kaavoittajan laatiman liitteen 5 mukaisen vastineen. Kunnanhalli-

tus on 16.6.2014 § 165 hyväksynyt kaavoittajan laatiman vastineen kaa-

vaehdotuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista liitteen nro 5 

mukaisena ja sisältöisenä. Kaavoitusjaosto on käsitellyt 8.4.2014 § 10 

myös kaavaehdotuksessa olevaa yhtä rakennuspaikan poistamista ranta-

rakentamisalueelta ja tilalta RN:o 7:53 ja esittää tilalle merkityn ranta-

saunan rakennuspaikan poistamista maanomistajan esityksestä. Kun-

nanhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 § 165 jättänyt tilan 7:53 raken-

nuspaikan poistamisesityksen arvioitavaksi seuraavaan kokoukseen. 

 

Kaavoitusjaosto esittää 8.4.2014 § 10 kunnanhallitukselle, kun raken-

nuspaikkojen käyttötarkoituksen muuttamisen osalta muiden kuin Kas-

perila 7:56 osalta ei ole tullut maanomistaja-aloitteita, että kaavaehdotus 

pidetään voimassa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Niiniveden ja Iisveden rantaosa-

yleiskaavan muutosehdotus tilojen Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihi-

kivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala, 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta hyväk-  
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sytään kaavoitusjaoston esityksen sisältöisenä siten tarkistettuna, että ti-

lan 7:53 osalta yksi rantarakentamisalueella oleva rakennuspaikka pysy-

tetään kaavassa. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Kaija Satuli ehdotti, että asia hyväksytään kaavoi-

tusjaoston esityksen mukaisesti. Jarmo Hänninen kannatti Satulin ehdo-

tusta. Sari Hintikka-Varis ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja Kari Lai-

tinen kannatti Hintikka-Variksen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja tie-

dusteli, että voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. 

  

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

______________________________ 

 

Kh 280 § 

Liitteet 1-2 Kokonaisvaltaiseen kaavoitustarkasteluun liittyen on selvitetty kaavoit-

tajan johdolla aikaisempia ja nykyisiä kaavamuutosalueen rakennusoi-

keuksia ja –paikkoja. Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muu-

tosehdotusta koskeva kokonaisvaltainen kaavoitustarkastelu tilojen Sai-

kari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, Hukkala, 7:57 

ja Kotiranta 7:67 osalta puoltaa tilan 7:53 osalta yhden rakennuspaikan 

pysyttämistä rantarakentamisalueella.  

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Niiniveden ja Iisveden rantaosa-

yleiskaavan muutosehdotuksen hyväksymistä esitetyn muotoisena ja si-

sältöisenä Saikari 7:38, Kasperila 7:56, Riihikivi 7:53, Riihiranta 7:54, 

Hukkala 7:57 ja Kotiranta 7:67 osalta siten tarkistettuna, että tilan 7:53 

osalta kaavoitusjaostossa poistettavaksi esitetty yksi rantarakennuspaik-

ka pysytetään lopullisessa rantaosayleiskaavassa rantarakentamisalueel-

la. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Kaija Satuli ehdotti, että kaavoitusjaoston esitys 

hyväksytään. Jarmo Hänninen kannatti Kaija Satulin tekemää ehdotusta. 

 Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta 

poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi 

äänestyksen. Kädennostolla toimitetussa äänestyksessä kunnanjohtajan 

ehdotuksen puolesta äänestivät Anneli Jalkanen, Ari Weide, Kari Laiti-

nen, Sari Hintikka-Varis ja Kirsi Mannila. Kaija Satulin ehdotuksen 

puolesta äänestivät Kaija Satuli ja Jarmo Hänninen. Puheenjohtaja totesi 

kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-2 hyväksyä kunnanjohtajan ehdo-

tuksen. 
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Kv 76 § 

Liitteet 1-2, 100 

 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta Kaija Satuli esitti, että kun-

nanvaltuusto hyväksyisi kunnanhallituksen esityksen siten muutettuna, 

että kaavoitusjaoston 8.4.2014 § 10 tekemä esitys hyväksytään. Kaija 

Satulin esitystä kannattivat Raija Haukka ja Jarmo Hänninen. 

 

 Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja teki äänestysesityksen, 

jonka kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. 

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 13 

ääntä ja Kaija Satulin ehdotus 8 ääntä. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen äänin 

13-8 hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen, liite 100. 
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Määrärahapyyntö ratsastuskeskuksen maneesin teräsrakenteiden vahvistamiseen 

 

Tltk 46 § 

Liitteet 3-4 Tekninen osasto on kilpailuttanut ratsastuskeskuksen maneesin teräsra-

kenteiden vahvistamisen laittamalla sen laskentaan 8.9.2014. Tarjous-

pyyntö on ollut myös HILMA:ssa. Tarjouspyynnössä on ollut mukana 

KPM-Engineering Oy:n laatima suunnitelma teräsrakenteiden vahvis-

tamisesta. Tarjoajien (3 kpl) kanssa on käyty tarjousten selonottoneu-

vottelut 15.10. 2014. Tarjouksista on tehty hinta/laatuvertailu, jonka pe-

rusteella parhaimman pistemäärän sai Saahkarin Koneen tarjous (liite 

3). Tarjousten jälkeen on tehty hankkeesta hankinta-arvolaskelma, jonka 

kokonaissumma on arvonlisäverottoman 155.306 euroa. Tähän lisätään 

arvonlisäveroa (24%) 37.273,45 euroa (liite 4). Hankintaan kuuluu te-

räsrakenteiden vahvistamisen lisäksi suunnittelu ja valvonta, kattotyöt, 

valaistuksen lisäämistä sekä perustusten oikaisua ja vahvistamista. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ratsastuskeskuksen 

maneesin teräsrakenteiden vahvistamiseen sekä siihen liittyviin em. töi-

hin määrärahaa, jonka suuruus on 155.306 euroa (alv 0%). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

___________________________ 

 

Kh 297 § 

Liitteet 1-2 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että teknisen lauta-

kunnan ehdotus hyväksytään siten, että vuoden 2014 investointimenois-

ta varataan 155.306 € (alv 0%) Rautalammin ratsastuskeskuksen perus-

korjauksen suunnitteluun, valvontaan, teräsrakenteiden vahvistamiseen, 

kattotöihin, valaistukseen ja perustuksen oikaisuun. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

___________________________ 

 

Kv 77 § 

Liitteet 3-4 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdo-

tuksen ja lisätä päätöstekstiin Juho Pahajoen ja Mika Koukkarin  
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esittämän seuraavan täsmennyksen: 

Määräraha myönnetään Rautalammin ratsastuskeskuksen peruskorjauk-

seen: suunnitteluun, valvontaan, teräsrakenteiden vahvistamiseen, katto-

töihin, valaistukseen ja perustuksen oikaisuun. 
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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 

 

Kh 295 § 

Kuntalain 66 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousar-

vion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-

roprosentista sekä muiden verojen perusteista. 

 

Kunnanvaltuusto päätöksellään korotti viime vuonna tuloveroprosenttia 

20,50 %:sta 21,50 %:iin. Paineet tuloveroprosentin korottamiseen ovat 

edelleen olemassa merkittävien investointien ja taantuman sekä työttö-

myyden kasvun johdosta.  

 

Kuitenkin aikaisempi tuloveroprosentin korottaminen vaikuttaa täysi-

määräisesti vuoden 2015 kuntatalouteen. Verotulokertymän kokonai-

suudessaan arvioidaan vuonna 2015 olevan 9.950.000 euroa. Kunnallis-

verotuotto on arvioitu 8.350.000 euroksi. Yhden veroprosentin tuotto on 

noin 380.000-400.000 euroa. Efektiivinen todellinen kunnalle tuloja 

tuova veroprosentti on arviolta noin 13-14 % tehtyjen verovähennysten 

jälkeen. 

 

Vuosi Kunnallisverotulo  Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä 

2011 7.275.128 635.662 783.749 8.694.538 

2012 7.748.750 705.363 476.063 8.930.176 

2013 7.981.569 850.970 546.848 9.379.387 

TA2014 7,980.000 988.000 540.000 9.508.000 

2015 8.350.000 1.050.000 550.000 9.950.000 

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

tuloveroprosentiksi määrätään 22,00 % prosenttia. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

___________________________ 

 

Kv 78 § 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2015 

 

Kh 296  § 

 Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-

teistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se 

vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 

määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa 

kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. 

päivänä. Verohallitus voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. 

Kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajois-

sa: 

 

1. Yleinen veroprosentti 0,60-1,35 % 

2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,32-0,75 % 

3. Muiden asuinrakennusten veroprosentit voidaan määrätä enintään 

0,60 %-yksikköä suuremmaksi kuin vakituisen asunnon veropro-

sentti 

4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00 % 

5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosent-

ti enintään 2,85 % 

6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 

edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi. 

 

Rautalammin kunnan kiinteistöverotuotot ovat kasvaneet sen johdosta, 

että kiinteistöveroja on korotettu sen johdosta, että yhteisöverotulot ovat 

pienentyneet merkittävästi lähimenneisyydessä. Taloudelliset paineet 

saada toimintatuottoja ja verotuloja lisää ovat keskeisesti esillä vuoden 

2015 talousarviota laadittaessa, ja sen johdosta rakentamattomille ra-

kennuspaikoille esitetään omaa 1,00 %:n verokantaa. 

 

Vuosi Kiinteistövero € Yhteisövero 

2011 635.662 783.749 

2012 705.363 476.063 

2013 850.970 546.848 

     TA2014 988.000 540.000 

     TA2015                 1.050.000 550.000 

 

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto 

vahvisti seuraavat prosentit: 

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % 

2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 % 

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 

4. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
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Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 

kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit: 

 

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 % 

2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,70 % 

3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 % 

4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 % 

5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %. 

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen ehdotti, että yleinen kiinteistöve-

roprosentti olisi 1,0 % ja muutoin hyväksytään kunnanjohtajan ehdotus. 

Kaija Satuli ja Kari Laitinen kannattivat Jarmo Hännisen tekemää ehdo-

tusta. Koska keskustelun kuluessa oli tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta 

poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi 

äänestyksen kunnanjohtajan ehdotuksen ja Jarmo Hännisen ehdotuksen 

välillä. Kädennostolla toimitetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdo-

tuksen puolesta äänesti Ari Weide ja Jarmo Hännisen ehdotuksen puo-

lesta Anneli Jalkanen, Kari Laitinen, Pirkko Annala, Kaija Satuli ja 

Jarmo Hänninen. 

 

 Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-1 hyväksyä 

Jarmo Hännisen ehdotuksen. 

_____________________________ 

 

Kv 79 § 

Liitteet 101-102 

 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta Juho Pahajoki esitti, että 

kohdan 4. rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroa ei oteta 

käyttöön. Sari Hintikka-Varis, Jarmo Hänninen ja Jarmo Karjalainen 

kannattivat Pahajoen esitystä. 

 

Keskustelun jatkuessa Tauno Herranen esitti, että yleinen kiinteistövero 

määrätään 1,2 %:ksi. Jorma Kukkonen kannatti Herrasen esitystä. 

 

 Juho Pahajoki esitti neuvottelutaukoa ja puheenjohtaja keskeytti ko-

kouksen klo 20.40. neuvottelutaukoa varten. 
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Puheenjohtaja avasi kokouksen uudelleen jatkumaan klo 20.50. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että ennen taukoa Tauno Herranen teki kannatetun 

ehdotuksen yleisen kiinteistöveroprosentin korottamisesta 1,2 %:iin. 

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 19 

ääntä ja Herrasen ehdotus kaksi ääntä. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on äänestyksen jälkeen äänin 

19-2 hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen yleisen kiinteistöveron 

määräämisestä 1,0 %:ksi, liite 101. 

 

Suoritetussa toisessa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus rakenta-

mattoman rakennuspaikan kiinteistöveron määräämisestä sai yhden ää-

nen ja Pahajoen ja Hintikka-Variksen ehdotus, että kyseistä veroa ei 

määrätä sai 20 ääntä. Äänestysselostus on liitteenä 102. 

  

   

 


