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Ennen kokouksen alkua Leni Koukkari kertoi Peuran museosäätiön ajankohtaisista asioista sekä tek-
ninen johtaja Hannu Poussu uudesta rivitalohankkeesta. 
---------------------------------------------- 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kh 66 §  

Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohta-
jan 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 67 §  

KunL:n 50 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat 
määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön  

 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöy-
täkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitus-
osoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkir-
jan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Manni-

lan ja Kaija Satulin. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Kh 68 § 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus 

päätti ottaa yhden asian lisälistalta käsiteltäväkseen. 
 
 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimuksen jatkaminen / Pärsnäkorven Erä ry 
 
Kh 69 § 
Liite 1 Pärsnäkorven Erä ry:n metsästysvuokrasopimus kunnan kanssa päättyy 

30.9.2015 ja seura olisi halukas uudistamaan sopimuksen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Metsästysvuokrasopimus / Reino Matilaisen hirviseurue 
 
Kh 70 § 
Liite 2 Reino Matilaisen hirviseurue on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata kun-

nalta Tornator Oy:n kanssa tilusvaihdossa kunnalle tullut määräala Oikari-
lan tilasta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalampi-viehelupa 
 
Kh 71 § 
 VASTA on kokouksessaan 20.2.2015 käsitellyt Rautalampi-viehelupaa ja 

esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy Koskelo-Konne-
veden ja Niiniveden kalastusalueiden kanssa sovittavan Rautalampi-viehe-
luvan jatkamisen viimevuotisen periaatteen mukaisesti. Luvan lunastanei-
den määrä on ollut kasvussa ja viime vuonna luvan lunasti yhteensä 168 
vapaa-ajan asukasta ja vakituista asukasta. Kunta on maksanut lunastetuis-
ta luvista 15 €/kpl osakaskunnille. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä VASTAn tekemän ehdotuksen Rauta-

lampi-vieheluvaksi vuodelle 2015. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Hoitoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja täyttöluvan hakeminen 
 
Perustltk 18 § 
  Valmistelija:  vs. kotihoidon vastaava Anne Haukka 
 

Kotihoidon tulosalueelta on irtisanoutunut hoitoapulainen Marja-Liisa 
Väänänen 1.11.2014 alkaen. Tehtävä on hoidettu irtisanomisesta alkaen 
vuorotteluvapaan sijaisen työpanoksella. Tehtävä tulisi muuttaa lähihoita-
jan toimeksi, mikä on nykyisin käytössä oleva sosiaalihuoltolain mukainen 
tehtävänimike. 
 
Perusturvaosasto pyytää täyttölupaa em. lähihoitajan toimeen 1.5.2015 al-
kaen. Tehtäviä ei voida muutoin järjestää eikä tointa voida jättää täyttämät-
tä lakisääteisten tehtävien vaarantumatta. 

 
Perusturvajohtajan ehdotus: 

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa hoitoapulaisen toi-
men muuttamiseksi lähihoitajan toimeksi ja pyytää täyttölupaa lähihoitajan 
toimen täyttämiseksi 1.5.2015. 

 
Päätös:  Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
____________________________ 
 
Kh 72 § 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Vuoden 2015 yleisavustusten jako  
 
Kh 73 § 
 Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2015 talousarvion kunnanhallituk-

sen kohtaan toiminta-avustukset yhdistyksille määrärahaa 44.000 euroa 
 ja loppu määrärahatarpeesta katetaan kohdasta muut avustukset yhdistyk-

sille.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää myöntää seuraavat avustukset:  
 

- Sotainvalidien Veljesliiton Rautalammin osastolle 
toiminta-avustusta                800 € 

 
- Sotaveteraanien neuvottelukunnalle             3.000 €  

Summasta erotetaan 500 € käytettäväksi keskuudes- 
tamme poistuneiden veteraanien hautausseppeleisiin. 

 
- Rautalammin sotainvalidien, Rautalammin Sotavete- 

raanien ja Rautalammin Rintamaveteraanien yllä- 
pitämän kotiaputoiminnan tukemiseen.         15.000 €  

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Jarmo Hänninen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn 
ajaksi. 

   
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh 74  §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 
  

1. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 10.3.2015. 
 
2. Siilinjärven maaseutulautakunnan pöytäkirja 12.3.2015. 

 
3. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden päätös 11.3.2015: 

Lupa liikkumisesta rajoitusosilla sekä kalasääsken rengastukseen Etelä-
Konneveden kansallispuistossa. 

 
4. Savon Kuitu Oy yhtiökokouskutsu 25.3.2015. 

 
5. Itä-Suomen AVIn  päätös 9.3.2015: Eritysavustuksen (8.000 €) myön-

täminen Rautalammin kunnalle aikuisten terveyttä edistävän liikunnan 
kehittämishankkeelle. 

 
6. VASTAn pöytäkirja 20.2.2015. 

 
7. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 26.2.2015: Sosiaalipäivystys ja 

Virven käyttö. 
 

8. Varsinais-Suomen ELYn päätös 23.3.2015: Luonnonsuojelulain 49 §:n 
3 mom. mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häi-
rintää. 

 
9. KEHA-keskuksen päätös 24.3.2025: Päätös korvauksesta kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämiseen. 
 

10. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 17.3.2015. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 
Kh 75 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-
joiden pöytäkirjat: 
 
1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 11.3.2015. 
 
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 26.3.2015. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Kunnanviraston aukioloajat kesällä 2015  
 
Kh 76 § Rautalammin kunta pyrkii palvelemaan kuntalaisia myös kesäaikaan. Kun-

nanvirasto pidetään ympäri vuoden avoinna. Kunnanvirasto on ollut suljet-
tuna vuosittain pari viikkoa yleensä heinäkuun aikana. Kunnanvirastolla on 
ollut vuosittain välttämätön ja tarpeellinen päivystys eri toimialojen ja sek-
toreiden toimesta ja tällä on haluttu palvella kuntalaisia ja kesäasukkaita.  
 
Kunnanviraston henkilöstölle kävisi myös, että kunnanvirasto pidettäisiin 
suljettuna viikot 28-30. Lisäksi henkilöstö on tiedustellut helatorstain jäl-
keisen päivän eli perjantain 15.5.2015 suljettuna pitämistä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanvirasto pidetään suljettuna 6.7.-19.7.2015 välinen aika siten, että 
kunnanviraston henkilöstön vuosilomia keskitetään edellä mainitulle jak-
solle. Toukokuun 15. päivä 2015 on työpäivä, koska kunta järjestää kun-
nanviraston henkilöstölle keväiseen liikuntapäivään liittyvän matkan Tam-
pereen matkailumessuille 17.4.2015.  
 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukitoimet 
 
Kh 77 § Vuodenvaihteessa voimaantullut laki muuttaa kunnan osarahoittaman työ-

markkinatuen kunnalle aiheuttamaa kustannusta niin, että 300–999 päivää 
työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan maksuosuus on 16,40 €/päivä 
eli noin 352 € kuukaudessa ilman lapsikorotusta. 

 
 Yli 1.000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan maksuosuus 

on 22,96 € päivä eli noin 494 € kuukaudessa ilman lapsikorotusta. 
 
 Lisäksi julkisesta työvoima- yrityspalvelusta annettu laki velvoittaa kuntia 

työllistämään työttömät 57–59-vuotiaat työnhakijat, joilla työttömyyspäi-
värahan enimmäisaika on tullut täyteen ja joille ei ole löytynyt muuta työtä 
tai koulutusta. Eli kunta on velvollinen työllistämään heidät. Näistä henki-
löistä ei ole varsinaista ennakkotietoa.  

 
 Uusi palkkatukijärjestelmä on prosenttiperusteinen. 
 
 Kunnan vastuu ja kustannus työttömistä ja heille maksettavasta kasvaa 

selvästi. Siksi on perusteltua, että kunta osallistuu kustannuksiin yritysten 
ja organisaatioiden työllistäessä kyseisiä henkilöitä. Lisäksi kunnan kan-
nattaa aktiivisesti omalta osaltaan pyrkiä löytämään työtä myös kuntaor-
ganisaation ulkopuolelta. Tähän tehtävään tulee palkata henkilö (mielellään 
työllistetty), joka etsii ja organisoi työpaikkojen löytymistä ja sijoittumista 
sekä ohjaa ja tukee työnhakijoita. 

 
 Tämän lisäksi kunnan on perusteltua uudistuneessa tilanteessa maksaa jon-

kinlaista porkkanarahaa  yrityksille ja yhteisöille, jotka ottavat ko. henki-
löitä työhön.  Tukijärjestelmä voisi olla seuraavanlainen:  

  
Ensinnäkin työllistäjät tulisi ehkä jakaa kahteen ryhmään 

 
1. Yritykset, osuuskunnat, taloyhtiöt, vesihuolto-osuuskunnat, maatilat. 

enintään 2 kunnan tukemaa työntekijää 6 kuukauden ajaksi kerralla 
 

-300–999-päiväiset, heidän osaltaan tuki olisi 400 € kuukau-
dessa 

 
            -yli 1.000-päiväiset, tuki  olisi 550 € kuukaudessa  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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2. Yhteisöt, yhdistykset, tiekunnat, osakaskunnat. 

 enintään yksi kunnan tukema työntekijä 6 kuukauden ajaksi kerralla. 
 
        -300–999-päiväiset, tuki 400 € kuukaudessa  
 
               -yli 1.000-päiväiset, tuki  550 € kuukaudessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
  Kunnanhallitus päättää hyväksyä: 
 

1. henkilön palkkaamisen edellä mainittuun tehtävään työllistämistuella 
2. hyväksyä edellä esitetyn tukijärjestelmän käyttöön oton niin, että kun-

nan tukema työntekijä voidaan palkata enintään 6 kuukauden ajaksi 
kerrallaan. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalammin kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 
 
Kh 78 § 
Liite 3 Käyttötalouden kokonaismenot vuonna 2014 olivat 25.559.511,92 euroa 

vähennystä edellisvuotiseen on 0,3 %. Käyttötalouden kokonaistulot olivat 
4.394.496,63 euroa kasvua vuodentakaiseen 4,14 %. Käyttötalouden ulkoi-
set menot olivat 24.006.837,96 euroa vuodentakaiseen verrattuna. Menot 
supistuivat siis 0,31 % eli 75.495,38 euroa. Menot pienenivät useimmilla 
sektoreilla. Menot kasvoivat suurista toimialoista edellisvuotisesta tervey-
denhuollossa 94.796 € ja perusturvassa 21.115 €. Molemmat kasvut olivat 
hyvin maltillisia ja terveydenhuollon menot yllättivät koska siellä ennakoi-
tiin huomattavasti suurempaa menojen määrää. 

 
Käyttötalouden ulkoisia tuloja kertyi 2.841.822,67 euroa kasvua edellis-
vuotiseen on 6,5 %. Kasvu on merkittävä vaikka siihen sisältyy myös ker-
taeriä. Kasvua on teknisen toimen ja perusturvan tuloissa. 

 
Menolajeittain tarkasteltuna: henkilöstömenot supistuivat 2,9 % palvelujen 
osto 1,5 % aineet ja tarvikkeet supistuivat selvästi eli 5,6 %  ja muut toi-
mintakulut kasvoivat 16,3 %. Näiden määrä on kuitenkin selvästi edellisiä 
ryhmiä pienempi. Kokonaisuudessaan toimintakulut pienenivät 1,9 %. 

 
Investointimenot olivat suuret, kokonaismenot yhteensä 3.336.559,50 eu-
roa. Ylivoimaisesti suurin hanke oli lukion peruskorjaus, johon käytettiin 
kertomusvuonna 2.343.451,89 euroa. Valtion avustusta tähän summaan 
saatiin 630.000 euroa. Muita suuria hankkeita oli Pienryhmäkoti Toivon 
peruskorjaus 267.284,35 euroa, vanhusten päivätoimintatilat Pauliinaan 
282.846,91 euroa sekä erilaiset vesihuoltotyöt yhteensä 178.746,73 euroa.  
Lisäksi hankittiin osakkeita ja osuuksia nettomääräisesti 95.632 eurolla. 

 
Verotuloja kunnalle kertyi 10.313.035,86 euroa, jossa kasvua edellisvuoti-
seen on 9,9 % . Kertymää kasvatti vuodelle 2014 tehdyt yhdenprosenttiyk-
sikön veroprosentin korotus ja kiinteistöverotukseen päätetyt vakinaisten 
asuntojen ja muiden asuinrakennusten 0,15 prosenttiyksikön korotukset.  

 
Valtionosuuksia kertyi 12.599.497 euroa. Määrä on 2 %  eli 246.826 euroa 
edellisvuotista suurempi ja selvästi ennakkolaskelmia enemmän. Kuluvana 
vuonna vastaavaa kasvua ei tulle. Käyttömenojen kasvu oli maltillista, 
palkkamenot supistuivat n. 0,5 % ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 
0,65 %. Palvelujen osto väheni 0,14 % ja tätä auttoi terveydenhuollon mal-
tillinen kasvu. 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli 1.863.101 euroa. Se on historialli-
sen hyvä ja tulokseksi tuli 691.060 € ja poistojen jälkeen 1.172.041 euroa. 
Tämä merkitsee sitä, että taseessa oleva 300.852,01 euron kattamaton ali-
jäämä saadaan kokonaisuudessaan katetuksi. Myös kunnan velkamäärä jää 
hyvän tuloksen ansioista arvioitua pienemmäksi.  

 
Kunnan vuoden 2014 tilinpäätös muodostui erittäin hyväksi käyttömenojen 
maltillisen kehityksen ansiosta. Myös terveydenhuollon menot pysyivät 
kohtuullisina ja pelättyjä ylityksiä ei tullut. Menot kasvoivat vain hieman 
yli 1,1 %  eli 94.796 €. Käyttötalouden toimintakulut vähenivät 74.230 eu-
roa. Toimintakate pieneni kuitenkin 249.240 euroa, mikä johtui tulojen 
175.000 euron kasvusta. Myyntituotot kasvoivat 110.660 euroa ja maksu-
tuotot 37.719 euroa. Lisäksi mukana on käyttöomaisuuden myyntivoittoja, 
joita kertyi 66.090 euroa vuodentakaista enemmän. Suurin tekijä hyvän tu-
loksen muodostumisessa on verotulojen 933.647 euron kasvu, joka johtuu 
pääosin tehdyistä veronkorotuksista. Myös valtionosuudet kasvoivat sel-
västi ennakoitua enemmän eli 245.826 euroa, mutta niin kuin edellä on to-
dettu, myös toimintakate pieneni sen 249.240 euroa, joka näyttää suuntaa 
johon pitäisi edetä. On tärkeää kuitenkin huomata, että vastaavaa tulosta ei 
ehkä voida lähivuosina saavuttaa.  

 
Kunnalla oli vuodenvaihteessa pitkäaikaista talousarviolainaa 
10.613.977,31 euroa. Lisäksi vuodenvaihteessa oli tilapäislainaa 300.000 
euroa. Kunnan tosiasiallinen lainamäärä oli näin 10.913.977,31 euroa. Lai-
namäärä asukasta kohti oli vuodenvaihteessa 3.240 euroa. 
 
Tilinpäätös on liitteenä 3.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää 
sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus 

päätti kattaa aiempien vuosien alijäämän vuoden 2014 ylijäämällä. 
 
  
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Rautalammin kunnan vuoden 2014 toimintakertomus 
 
Kh 79 § 
Liite 4 Kunnan toimintakertomus on aiempien vuosien tapaan samassa niteessä 

tilinpäätöksen kanssa. Toimintakertomus sisältää osastojen kertomukset 
vuoden toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä yleiset taloudelliset 
tunnusluvut. Toimintakertomus sisältää myös henkilöstökertomuksen. 

 
 Vuoden 2014 toimintakertomus on liitteenä 4. 
 
Kunnanjohtajan ehdotuksen: 
 Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2014 toimintakertomuksen tarkastus-

lautakunnan arvioitavaksi. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Tien nimeäminen Toholahdessa kirkonkylän osayleiskaava-alueella 
  
Tltk 16  § Vapaa-ajan asunnon kiinteistön omistajat, osoitteessa Toholahdentie 33  
Liite 3 (kiinteistö 686-410-12-6) hakee tekniseltä lautakunnalta tontille johtavan tien 

nimeämistä. Hakijat ehdottavat tielle nimeä Kotasaarenpolku. 
 
 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2007 § 23 hyväksynyt Toholahden 

asemakaavan kortteleiden 90 ja 117 muutoksen. Tässä yhteydessä kyseisen 
 tien alku on nimetty kaavassa nimellä Saimintie. Kirkonkylän yleiskaavan 

muutos on vireillä ja kiinteistö 686-410-12-6 tulee myös sisältymään laajentu-
van yleiskaavan vaikutuspiiriin. 

 
 Liite 3;  pohjakarttaan merkitty tien sijainti, kaavaote voimassa olevasta Toho-

lahden asemakaavasta em. alueella sekä ote nähtävillä olevasta Toholahden 
yleiskaavaehdotuksesta. 

 
Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että esittelytekstissä mainitulle 
 kiinteistölle johtava tie nimetään koko tien osuudelta Saimintieksi voimassa 

olevan asemakaavan mukaisesti. Saimintien varrella olevat, nyt Toholahden-
tietä osoitteenaan käyttävien kiinteistöjen osoite muuttuu Saimintie 1 ja Sai-
mintie 3. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_______________________________ 
 
Kh 80 § 
Liite 5 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Voimassa olevan teknisen osaston ympäristölautakunnan johtosäännön 9 §:n 

12 kohdan mukaan ympäristölautakunta päättää katujen, puistojen ja muiden 
yleisten alueiden nimeämisestä. Kunnanhallitus siirtää asian ympäristölauta-
kunnan ratkaistavaksi. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Tien nimeäminen Multaharjuntieltä eroavalle vapaa-ajan asunnolle 
 
Tltk 17 § Kiinteistön omistaja, osoitteessa Multaharjuntie 271  
Liite 4 (kiinteistö 686-406-4-3) hakee tekniseltä lautakunnalta tontille johtavan tien 

nimeämistä. Hakija ehdottaa tielle nimeä Tohtorinpolku. 
 
 Kyseinen kiinteistö sijaitsee Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava alueel-

la. Uusi kiinteistölle johtava tie eroaa Multaharjuntie 270 pihapiiristä. 
 
 Kuntaliiton ohje kunnan osoitejärjestelmästä ohjaa nimeämään omalla nimellä 

ne tiet, jotka johtavat useammalle kuin kahdelle kiinteistölle. 
 
 Liite 4;  kirje 16.5.2015 uuden vapa-ajan asunnon osoite, kiinteistörekisterin 

karttaote 13.3.2015 686-406-4-3, peruskarttaote Joutsenniemen alueesta sekä 
asemapiirros loma-asunnon sijainnista. 

 
Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että esittelytekstissä maini- 
 tulle kiinteistölle ei myönnetä omaa erillistä tien nimeä. 
 
 Uuden tien varteen ei ole kaavassa merkitty muita rakennuspaikkoja, joten   
 oman tiennimen saaminen yksittäiselle vapaa-ajan asunnolle ei ole perusteltua. 
 Hakija perustelee hakemuksessaan samankaltaisuutta myös Multaharjuntieltä 
 erkanevan Rantaraitti tien nimeämisellä. Rantaraitin varressa on useita vapaa-

ajan asuntoja, joten näin olleen tien nimeämisen perusteet täyttyvät. 
  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
 
___________________________ 
 
Kh 81 § 
Liite 6 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

Voimassa olevan teknisen osaston ympäristölautakunnan johtosäännön 9 §:n 12 
kohdan mukaan ympäristölautakunta päättää katujen, puistojen ja muiden yleis-
ten alueiden nimeämisestä. Kunnanhallitus siirtää asian ympäristölautakunnan 
ratkaistavaksi.   

 
Päätös:              Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Leikkipuiston rakentamisen lisämääräraha 
 
Tltk 18 § Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.7.2014 päättänyt käynnistää 
Liite 5 leikkipuistosuunnitelman tekemisen Finnskog-puiston alueelle. Kunnanhallitus 

on kokouksessaan 6.8.2014 hyväksynyt leikkipuiston sijoittamisen Finnskog-
puistoon lisäyksellä, että puisto rakennetaan  kaikenikäisille. 

 
 Rautalammin Osuuspankki on lahjoittanut 110-juhlavuotensa kunniaksi 
 Rautalammin kunnalle ja kuntalaisille Finnskog-puistoon rakennettavaan 
 leikkipuistoon turva-alustan ja leikkivälineet. Lahjoituksen rahallinen arvo 
 on 30 000 euroa. 
 
 Rautalampilaiset yrittäjät ovat olleet mukana hankkeessa ja luvanneet tehdä 

puiston rakentamiseksi talkootyötä. 
 
 Kunnan tekninen osasto on kilpailuttanut puistoon tarvittavat leikkivälineet 

ja laatinut kustannusarvion. Kustannusarvio kokonaisuudessaan on  
 70 000 euroa. 
   
 Liitteenä nro 5 Finnskog-leikkipuiston kustannusarvio. 
 
Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää kohdennettua 

lisämäärärahaa 40.000 euroa Finnskog-puiston rakentamiseksi kaikille kunta-
laisille. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
___________________________ 
 
Kh 82 § 
Liite 7 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2015 talousarvion investointiosasta määrära-

havarauksen Finnskog-puiston leikkipuiston perustuksen ja turva-alustan sekä 
leikki- ja aikuisten kuntoiluvälineiden 40.000 €:n hankinnan. Talousarvion in-
vestointiosan määrärahavarausten toteutuminen ja lisätarve tarkistetaan 30.9. 
2015, kun suurimmat investointihankkeet ovat vuoden 2015 osalta toteutettu. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Kirkonkylän vesihuollon toiminta-alueen laajennus 
 
Tltk 22 §  
Liitteet 10-13 Vesihuollon viemäröinnin toiminta-alueen laajennus sijaitsee Kerkonkos-

ki-kirkonkylä siirtoviemärin viereisillä alueilla. Kyseiset alueet ovat lähin-
nä Peurasuontien, Herrantien ja Kerkonkoskentien varrella sekä Mustikai-
sen, Rautalampijärven, Korpijärven, Valkeisen ja Sääksjärven rannoilla. 
Lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen vesihuoltoaluetta laajennetaan kirkon-
kylällä Peurasuon tien varteen ja Kerkonkoskella Kerkonkoskentien var-
teen.  

 
Toiminta-alueen laajennukset ovat olleet vesihuoltolain mukaisesti nähtä-
villä 18.12.2014-19.01.2015 välisen ajan. Muistutuksia jätettiin 13 kappa-
letta. Vastineet muistutuksiin on laatinut hankkeen suunnittelijana toimiva 

  Ramboll Finland Oy / Teemu Heikkinen. 
 

Toiminta-alueella noudatetaan vesihuoltolakia, jonka perusteella kiinteis-
töllä on liittymisoikeus ja –velvollisuus liittyä alueella toimivan vesi-
/viemärilaitoksen verkostoihin. Kiinteistöllä on mahdollisuus hakea määrä-
aikaista vapautusta liittymisestä. Vapautuksen myöntää tapauskohtaisesti 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toiminta-alueella ei noudateta 
haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksia. 

 
Liite 10/1 kartta vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen laa-
jennusehdotus, siirtoviemärialue 
Liite 10/2 kartta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajennus, vesi ja 
viemäri, kirkonkylä/Peurasuontien alue 
Liite 10/3 kartta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajennus, vesi ja 
viemäri, Kerkonkoskentien alue. 
Liite 11, vastineet muistutuksiin Rautalammin vesihuoltolaitoksen toimin-
ta-alueen laajennuksesta 
Liite 12, liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin toiminta-
alueella ja vapautus liittymisvelvollisuudesta 
Liite 13, maan- ja kiinteistönomistajille lähtevä kirje pvm. 18.3.2015 

 
Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-
tolle, että vesihuollon kirkonkylän toiminta-aluetta laajennetaan viemäri-
verkoston osalta, esittelytekstissä mainitulle ja liitekartan 10/1 osoittamalle 
nähtävillä olleelle alueelle. 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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Lisäksi kunnan vesihuoltolaitoksen vesihuoltoaluetta laajennetaan kirkon- 
kylällä liitekartoissa 10/2 ja 10/3 esitetyille alueille Peurasuontien varteen 
ja Kerkonkoskella Kerkonkoskentien varteen. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta hyväksyy laaditut vastineet hankkeesta jätet-
tyihin muistutuksiin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
______________________________ 
 
Kh 83 § 
Liitteet 8-11 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan laatimat vastineet muistu-

kuksiin Rautalammin Kirkonkylän vesihuoltoalueen laajennuksesta ja saat-
taa ne kunnanvaltuuston tiedoksi. 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vesihuollon toiminta-alueen laa-
jentamista viemäriverkoston osalta teknisen lautakunnan esittämällä tavalla 
(liitekartta 8/1). 

 
 Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kunnan omistaman vesi-

laitoksen (liikelaitos) vesihuoltoalueen laajentamista Rautalammin kunnan 
Kirkonkylän liitekartoissa 8/2 ja 8/3 esitetyille alueille. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 



 
RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 
Kunnanhallitus   9.3.2015  71 
Kunnanhallitus   30.3.2015  101 
_______________________________________________________________________________  
 
Rautalammin kunnan uusi vuokratalohanke Lassilanrannan alueelle ja toteutus 
 
Kh 57 § 

Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyi vuoden 2015 talousarviossa ta-
lonrakennushankkeiden toteuttamista varten 150.000 euron osakepääoman 
hankkeiden käynnistämiseksi. Kunnan omistamalle Lassilanrannan alueelle 
(AR 151, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue) 
on suunniteltu kahden eri rakennusyrittäjän toimesta talonrakennushank-
keita. Hankkeet eivät ole edenneet. Kunnassa on tarve pienille ja suurille 
vuokra-asunnoille. Menetämme potentiaalisia kuntaan muuttajia naapuri-
kuntiin siitä syystä, että kunnalla ei ole tarjottava asuntoja perheille eikä 
yksinäisille henkilöille. 

 
Tekniselle osastolle on annettu tehtäväksi valmistella ehdotus siitä, millai-
set talonrakennushankkeet voitaisiin suunnitella Lassilanrannan alueelle 
(Kortteli AR 151). Vuokra-asuntojen rakentamiseen liittyvä asema- ja ra-
kennussuunnittelutyö on tehty kunnan omana työnä teknisellä osastolla.  

 
Suunnitelmat esitellään teknisen johtajan toimesta kunnanhallituksen ko-
kouksessa. Hanke käsittää kolme rivitalokokonaisuutta, jotka toteutetaan 
vuosien 2015-2017 aikana ja lisäksi hankkeeseen kuuluvat autokatokset. 
Tontilla olevaa varastorakennusta voidaan hyödyntää taloyhtiön varastona. 
Lämmitys suunnitelman mukaan järjestetään liittymällä alueen kaukoläm-
pöverkkoon. Alueella tehdään tarvittaessa lisää maaperäselvityksiä. Lii-
kenne järjestetään Herrantien ja Lassilanpolun kautta. Lassilanpolku pääl-
lystetään rakentamisprosessin aikana. Alueen kevyenliikenteen väylä on jo 
rakennettu valmiiksi. 

 
Hanke käsittää 12 huoneistoa. Tavoitteena on se, että ensimmäinen raken-
nusvaihe olisi valmiina 31.12.2015. 

 
Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää suunnitella ja toteuttaa uusien vuokra-asuntojen ra-
kentamisen kuntakeskukseen Lassilanrannan alueelle (Kortteli AR 151). 
Kokouksessa esitellään erilaiset vaihtoehdot hankkeen käytännön toteutta-
miseksi. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_____________________ 
 
Kh 84 §  
Liite 12 Aikaisempaan päätökseen liittyen tekninen osasto on valmistellut erilaisia 

vaihtoehtoja vuokratalohankkeen/rivitalohankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi  
 

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 
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 on laadittu kustannusarvio ja rakennustapaseloste, liite 12. Piirustukset 

hankkeen toteuttamiseksi ovat valmiit. Vt. tekninen johtaja esittelee val-
misteluvaiheet kunnanhallitukselle. 

 
Kunnanjohtajan esitys: 
 Kunnanhallitus antaa seuraavaan kokoukseen mennessä tehtäväksi valmis-

tella rivitalorakennushankkeen rahoituksen 12 huoneiston toteuttamiseksi 
vuosien 2015-2016 aikana Rautalammin Lassilanrannan alueelle. Raken-
taminen tulee toteuttaa siten, että ensimmäinen rivitalo on valmis 31.12. 
2015 ja kaksi seuraa 31.12.2016 mennessä. Pohjatutkimukset suunnitellulla 
alueella on käynnistetty. 

 
Hankkeen yhteydessä tulee ottaa huomioon kunnan oman rakennusalan 
ammattitaitoisen ja avustavan henkilöstön työllistyminen.  

  
 Päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään seuraavassa hallituksen kokouk-

sessa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 


