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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
maanantaina 6.10.2014 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa.
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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kv 55 §
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on
estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa
päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava esteestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös
kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua valtuutetun sijaan.
Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohtajan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jonka hän hoitaa valtuutetun tointa.
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Sari Hintikka-Varis ja Matti Vepsäläinen olivat ilmoittaneet esteistään saapumaan kokoukseen ja tämän
vuoksi puheenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmien varavaltuutettuja ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto

30.9.2014
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv 56 §
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla.
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen
on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa
ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 17.9.2014 sekä
samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu
Paikallislehti Sisä-Savossa 18.9.2014.
Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava,
onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto

30.9.2014
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kv 57 §
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Tarkastus suoritetaan maanantaina 6. lokakuuta 2014 klo 9.00.
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Sinikka
Korhosen ja Sami Räsäsen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto

30.9.2014
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kv 58 §
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä
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8.9.2014
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Sivu
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Katuvalojen saneeraus kirkonkylän taajamassa ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
Tltk 37 §
Kunnan taajaman katuvalaistus sekä ELY-keskuksen ylläpitämä kantatien 69:n katuvalaistus on ollut kytketty toisiinsa useilla yhteisillä katuvalokeskuksilla. ELY-keskus poistaa kustannuksellaan jatkossa yhteiset
keskukset ja korvaa ne erillisillä keskuksilla.
Saneeraukseen kuuluu myös kantatien katuvalaistuksen saneeraus siten,
että vanhan katuvalot korvataan uusilla puupylväillä ja valaisinvarsilla.
Kaapelointi suoritettaisiin ilmakaapelilla.
ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu kantatien katuvalaistuksen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista ja ELY-keskus antaa kunnalle mahdollisuuden vaikuttaa toteutettavaan katuvalaistukseen pylväiden ja kaapeloinnin osalta. Muutoksesta aiheutuva alustava arvioitu kunnalle tuleva
kustannus on n. 35.000-40.000 euroa.
Lisäksi ELY-keskus esittää, että maantielle 543 voitaisiin toteuttaa tievalaistus kantatie 69:n ja Korholantien risteyksen välille n. 600 m:n
matkalle siten, että kunta rahoittaa rakentamisen ja linja jää valtion ylläpidettäväksi. Rakentamiskustannus on n. 21.000 euroa.
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta osallistuisi
kirkonkylän taajaman osalta (n. 4,0 km) kantatie 69:n katuvalaistuksen
uusimiseen siten, että edellä kuvatun puupylväiden ja ilmakaapeloinnin
sijasta kunta omalla rahoituksellaan vastaisi niistä kustannuksista, jotka
syntyvät pylväiden muuttamisesta metallipylväisiin ja maakaapelointiin.
Lisäksi kunta hyväksyisi ELY-keskuksen tarjouksen kantatie 69:n ja
Korholantien välisen katuvalaistuksen rakentamisesta. Mikäli kunnanhallitus katsoo, että katuvalosaneerauksessa voitaisiin tehdä ELYkeskuksen esittämällä tavalla yhteistyötä, tekninen lautakunta pyytää
kunnanhallitukselta 60.000 euron lisämäärärahaa edellä mainittuihin katuvalotöihin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________
Kh 236 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunta teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti osallistuu keskustaajaman katuvalaistuksen uusimiseen pylväiden osalta siten, että kunta sitoutuu rahoittamaan sen, että katuvalopylväät muutetaan kunnan esittäPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

8.9.2014
30.9.2014
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miksi metallipylväiksi ja taajama-alue toteutetaan maakaapeloinnilla.
Kunnalle tuleva lisäkustannus tästä on 35.000-40.000 €.
Kunta on mukana kantatie 69 ja Korholantien risteyksen (paikallistie
n:o 543) välisen valaistuksen rakentamisessa. Kunnalle tulevat rakentamiskustannukset katuvalaistuksen osalta ovat noin 21.000 €
Kunnanhallitus edellyttää, että ennen sopimuksen tekemistä ELYkeskuk-sen kanssa, kunnanhallitukselle toimitetaan ELY-keskuksen
suunnitelmat ja kokonaiskustannusarviot molemmista valaistushankkeista ja maakaapeloinneista.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Rautalammin keskustaajamaalueen katuvalaistukseen ja maakaapelointiin yhteistyössä PohjoisSavon ELY-keskuksen kanssa kustannusten jakamiseksi valtion ja kunnan välillä varataan 60.000 euron määräraha kunnan vuoden 2014 talousarvion investointiosasta. Lisämääräraha on käytettävä 31.12.2014
mennessä, ja se koskettaa katuvalaistusta kantatie 69 keskustaajamassa
(4 km) ja paikallistiellä n:o 543 (0,65 km) olevaa katuvalaistusta ja niiden maakaapelointia. Rautalammin kunta esittää samalla, että ELYkeskus toteuttaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen mainitulle 650
metrin tieosuudelle (paikallistie n:o 543).
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_____________________________
Kv 59 §
Päätös:

Tekninen johtaja Tuure Savolainen selvitti asiaa kokouksessa.
Puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen kunnanhallituksen
käsittelyyn.
Kunnanvaltuusto palautti asian yksimielisesti kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

8.9.2014
30.9.2014
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Maanmittaustoimitus ja tarkennus vapaaehtoiseen tilusvaihtoon
Kh 241 §
Liite 6

Rautalammin kunnan ja Tornator Oy:n tilusvaihtoa koskeva toimitus
pidetään 11.9.2014 klo 9.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa, liite 6.
Toimitushakemuksen mukaan toimituksen tarkoituksena on käsitellä
asiaosaisten tekemän sopimuksen perusteella tilusvaihto kiinteistöjen
686-408-53-64 Etumaa ja 686-410-14-7 Oikarila kesken. Toimitushakemuksen mukaisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään toimituksen suorittamisen kannalta tarpeelliset rajankäynnit sekä kokouksessa
esille tulevat asiat. Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimitusta koskevassa valmistelutyössä on tullut esille se, että Rautalammin kunnan
omistamaa Oikarilan tilaa RN:o 14:7 koskevan määräalan sisällä, joka
määräala on vaihdon kohteena, on pieni Kalliolahti tila (686-410-3-23),
0,42 ha, joka oli tarkoitus sisällyttää maanvaihtoon Tornator Oy:n kanssa. Kalliolahti on itsenäinen tila, josta ei ole tehty erillistä metsähoitoyhdistyksen arviointia, koska se on tehty koko vaihdettavan alueen
metsäarvioinnin yhteydessä. Kunta omistaa tämän pienen tilan, joka
muodon perusteella ilmeisesti on ollut puutavaravarastoaluetta tms.
Mahdollisten rajankäyntien vuoksi maanmittaustoimituksesta on tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajille.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilusvaihtoa koskevan vapaaehtoisen maanmittaustoimituksen 11.9.2014 klo 9.00 ja hyväksyy
sen, että Kalliolahti tila (686-410-3-23) kuuluu vaihdettavaan maaalueen alkuperäisen Rautalammin kunnan ja Tornator Oy:n välillä tehdyn tilusvaihtosuunnitelman mukaisesti. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja vahvistettavaksi näiltä osin.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________________
Kv 60 §
Liite 1
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

8.9.2014
30.9.2014
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Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan lainalle
Kh 247 §
Kunta on antanut 15.9.2004 takauksen Nordea Pankki Suomi Oy:n
myöntämän 200.000 euron lainalle Kiinteistö Oy Rautalammin Hakalle.
Takaus vanhenee 10 vuodessa ja lainan maksamaton pääoma oli
24.7.2014 yhteensä 73.333.27 euroa. Tämän vuoksi Nordea pyytää kuntaa uudistamaan takauksen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto uudistaa 30.6.2004 § 36 myöntämänsä tuolloin 200.000 euron
Kiinteistö Oy Rautalammin Hakan Nordealta ottaman 15 vuoden lainan
omavelkaisen takauksen. Takauksesta korko on lainaehtojen mukainen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
Jarmo Hänninen, Anneli Jalkanen ja Kaija Satuli poistuivat esteellisinä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ari Weide toimi puheenjohtajana tämän asian osalta.

_____________________________
Kv 61 §
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustaja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään
Kh 243 §
Liitteet 7-8

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa on 6 jäsentä, joista neljä Suonenjoelta ja
kaksi Rautalammilta. Perussopimus on liitteenä 7. Yhtymäkokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan, I
varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Tasa-arvolaki koskettaa
yhtymäkokousedustajia.
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on merkinnyt tiedoksi Rautalammin kunnanvaltuuston päätöksen 12.8.2014 § 196, jossa
Rautalammin kunnan yhtymäkokousedustajan ja vuodeksi 2014 yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valitun Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle on valtuusto valinnut kunnanjohtaja Risto Niemelän. Kuntayhtymän hallitus on 27.8.2014 § 40 jättänyt asian pöydälle ja viitannut Rautalammin kunnan päätöksessä tasa-arvolakiin, koska kuudesta SisäSavon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsenistä
Rautalammin valtuuston päätöksen jälkeen olisi kuudesta kaksi naisedustajia.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen yhtymäkokouksen puheenjohtajan
valintaa koskevan päätöksen 27.8.20914 § 40 (liite 8) ja ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin asian johdosta.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle yhtymäkokousedustajan valitsemista Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään.

_____________________________
Kv 62 §
Liitteet 2-3
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Sisä-Savon terveydenhuollon
kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Kirsi Mannilan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

18.8.2014
30.9.2014
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Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
Kh 212 §
Liite 3

Tero Räsänen pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenen tehtävistä henkilökohtaisten syiden vuoksi, liite 3.
Lisäksi kunnanvaltuusto valitsi 12.8.2014 pitämässään kokouksessa hänet Irene Pakkasen varajäseneksi ympäristölautakuntaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1. Tero Räsäselle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä
henkilökohtaisten syiden vuoksi:
2. hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan:
- sivistyslautakunnan jäsen
- ympäristölautakunnan varajäsen (vars. Irene Pakkanen).
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

____________________________
Kv 63 §
Liite 4
Päätös:

Keskustelun kuluessa Anu Hirvonen esitti, että ero myönnetään sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja tilalle valitaan Panu Nyyssönen.
Timo Satuli esitti asiaa pöydälle ja Jarmo Hänninen kannatti Satulin
tekemään pöydällepanoa koskevaa ehdotusta.
Kunnanvaltuusto jätti asian pöydälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

