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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITO

Muut asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
tiistaina 8.4.2015 klo 10-15 kunnanviraston neuvonnassa.

PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Jorma Kukkonen
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 26.3.2015
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Ennen kokouksen alkua Savon Kuituverkko Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laukkarinen selvitti kuituverkon rakentamista ja vastasi esitettyihin kysymyksiin klo 19.00-19.30.
---------------------------------------------

Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kv 11 §
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:

Valtuutetut Kari Laitinen ja Matti Vepsäläinen olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan kokoukseen ja tämän vuoksi puheenjohtaja
pyysi ao. valtuustoryhmän varavaltuutettuja ottamaan paikkansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Valtuusto

RAUTALAMMIN KUNTA

Kokouspäivä

Sivu

Kunnanvaltuusto

31.3.2015
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kv 12 §
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 26.3.2015 sekä
samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu
Paikallislehti Sisä-Savossa 26.3.2015.
Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava,
onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kv 13 §
Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua
tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
Tarkastus suoritetaan keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 9.00.
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko
Annalan ja Pentti Purasen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kv 14 §
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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Valtuustoaloitteet 2014
Kh 56 §
Valtuuston työjärjestyksen 5 § :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetyistä aloitteista, joita valtuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Sanalla
on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuutetut ovat vuoden 2014 aikana tehneet seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Jarmo Hänninen jätti 4 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien kuntalaisten käyttöveden saannin turvaamista ja kohtuuhintaisen vesi- ja jätevesipalveluiden varmistamista sekä käyttövesivarannon pitämistä rautalampilaisten hallinnassa. Samalla kunta
selvittäisi mahdollisuuden perustaa vesihuolto-osuuskunta kuntakeskuksen alueelle, mikäli kunnilta tullaan vaatimaan vesi- ja viemärilaitosten yhtiöittämistä tai sitä muuten harkitaan.
Vastaus:
Monet kunnat ja kaupungit ovat yhtiöittäneet omat vesilaitokset.
Aloite on aihepiiriltään kohtuullisen laaja ja perusteltu sen vuoksi,
että kunnassa yksityiset vesiosuuskunnat ja kunnan taseessa oleva
vesilaitos-liikelaitos ovat toteuttaneet viime vuosina suuria vesihuolto- ja jätevesihuoltoinvestointeja ja ne on suunniteltu jatkuvan (Korpijärvi ja siirtoviemäri ym. alueet). Aloitteessa esitetty huoli käyttövesivarannon pitämisestä rautalampilaisten hallinnassa ja veden
kohtuuhintaisena pitäminen ovat perusteltuja asioita. Kunnan oma
vesilaitos-liikelaitoksen makean veden ja jäteveden hintataso ovat
jääneet jälkeen ja nyt joudutaan parasta aikaa tarkistamaan hintoja
suurten investointien johdosta.
Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa aloitteesta. Teknisen lautakunnan lausuntoa ei ole vielä saatu. Aloite vesihuolto-osuuskunnan perustamiseksi kuntakeskuksen alueelle tai
kunnassa toimivien vesiosuuskuntien ja kunnan vesilaitoksen yhdistäminen omaksi laajemmaksi vesiosuuskunnaksi tai yhtiöittämiseksi
olisi myös perusteltua selvittää. Tällainen pienehkö selvitystyö tehtiin 2000-luvun alussa, mutta se ei johtanut muutoksiin osapuolten
hallintarakenteissa. Vesilaitos-liikelaitoksena kuntakonsernissa on
ollut esillä kehityskeskustelussa Rautalammin kunnan, PohjoisSavon ELY:n ja Pohjois-Savon liiton kanssa. Vesihuollon hallinPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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non järjestämisen kokonaistarkastelua puoltaisi myös se, että 7-8
vuoden aikana kunnan vesilaitoksen ja yksityisten vesilaitoksen
toimintaa ja käyttövarmuutta ovat testanneet useat myrskyt Rautalammilla. Ilmaston lämpeneminen lienee tosiasia ja nopeat säämuutokset todennäköisiä myös tulevaisuudessa.
Kunnanhallitus on vuoden 2015 alussa päättänyt edellä olevaan liittyen, että huoltovarmuuden ja kuntalaisten veden saannin turvaamiseksi kunta tukee yksityisiä vesiosuuskuntia aggregaatin hankinnassa siten, että kunnan tuki on 2.000 €/vesiosuuskunta. Lisäksi
kunta hankkii poikkeusoloja varten viisi aggregaattia keskeisimpiin
pumppaamoihin sähkön- ja vedensaannin turvaamiseksi ja tekee lisäksi selvityksen kunnan omistamien palveluyksiköiden pysyvistä
varajärjestelmien hankinnasta. Savon Voima Verkko Oy on ilmoittanut tekevänsä omat sähkösyöttöä varmistavat linjaukset kuntakeskuksessa. Tämä koskettaa myös vesilaitos-liikelaitosta.
Tässä yhteydessä kunnanhallituksen olisi arvioitava sitä, olisiko tässä yhteydessä kunnan ja yksityisten vesiosuuskuntien käynnistettävä
keskustelu vesihuollon kokonaistarkastelusta uudelleen. Kunnassa
on jo aikaisemmin tehty pitkän aikavalin vesihuoltosuunnitelma ja
se on varsin laaja kokonaisuus. Suunnitelmaa koskevat taloudelliset
päätökset tehdään vuosittain talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
2. Sami Räsänen jätti 13 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen
koskien vuoden 2015 talousarvion kotihoidon kuntalisän 60.000 euron määrärahan palauttamista talousarvioon.
Vastaus:
Kunnanhallitus päätti, että kunnanvaltuustolle esitettyä ja valtuuston
päättämää talousarviota vuodeksi 2015 ei avata.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää saattaa kunnanvaltuuston tietoon valtuustoaloitteet ja ne toimenpiteet, mitä kunnanhallitus on tehnyt aloitteiden johdosta. Kunnanhallitus tekee mahdolliset tarvittavat lisälinjaukset aloitteiden
ja lisäselvitysten pohjalta.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

_____________________________
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Kv 15 §
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Valokuituverkon rakentaminen
Kh 64 §
Savon Kuituverkko Oy on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa Rautalammin kuntaan, kuntakeskukseen ja maaseutualueille rakennettavan
valokuituverkon. Kunnan vuoden 2015 talousarviossa on kuituverkon
rakentamiseen varattuna 400.000 euron määräraha, summa on kunnan
omarahoitus- osuutta, joten se tulee riittämään nyt vireillä olevan hankkeen kustannuksiin.
Tämän hetken tiedon mukaan ns. EU- tuki on 44,22 % tukikelpoisista
kustannuksista. Kunnan osuus on 21,78 % ja loppu on Savon Kuituverkko Oy:n osuutta, jonka yhtiö rahoittaa liittymismaksuilla ja vuokratuloilla.
Kuntakeskuksessa valokuituverkko käsittäisi Rautalammin keskustan
yleiskaava-alueen.
Maaseutualueilla rakennettaisiin verkkoa seuraavasti:
Vaajasalmi – Kerkonkoski
Kuntakeskus – Korpijärvi – Kerkonkoski
Kuntakeskus-Vaajasalmi
Kuntakeskus – Kivisalmi
Myhinpään ja Konnekosken alueesta neuvotellaan erikseen.
Toholahden ja Kilpimäen teollisuusalueilla kunta ottaa kiinteistökohtaiset liittymät omiin nimiinsä yhteensä kuusi liittymää.
Korpijärven kaava-alueelta kunta varaa nimiinsä 10 liittymää
Näiden liittymien yhteenlaskettu kustannus kunnalle olisi n. 60.000 €.
Lisäksi tulee kunnan omien kiinteistöjen liittymät keskusta-alueella ja
maaseutualueilla.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että keskustaajamaalueen ja maaseutualueen verkko rakennetaan edellä mainitulla tavalla.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________________
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Kv 16 §
Liite 1
Päätös:

Puheenjohtajan avattua keskustelun asiasta Kaija Satuli esitti, että kuituverkkoa ei rakenneta. Raija Haukka kannatti Satulin tekemää esitystä.
Jarmo Karjalainen kannatti kunnanhallituksen esitystä niin, että linjaus
kuntakeskuksen ja Kerkonkosken välille tehdään Herrantien vartta. Timo
Satuli kannatti Karjalaisen esitystä.
Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi tehdyt ehdotukset ja teki
äänestysesityksen, jonka kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 17
ääntä ja Kaija Satulin ehdotus 4 ääntä, liite 1.
Ennen tämän pykälän päättämistä kunnanvaltuusto hyväksyi kuitulinjan
linjaukseen välille Kirkonkylä-Kerkonkoski täsmennyksen, jonka mukaan kuitu vedetään Herrantien linjauksen mukaan niin, että mahdollistetaan Korpijärven alueen liittäminen kuituverkon piiriin.
Valtuutettu Mika Koukkari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 20.45.
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Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen
Kh 65 §
Savon Kuituverkko Oy:n kanssa on neuvoteltu Rautalammin kunnan
alueella vuoden 2015 aikana rakennettavan valokuituverkon rakennusaikaisesta rahoittamisesta. Rautalammin kunnan Rautalammin vuoden
2015 talousarviossa on 400.000 euron määräraha kuituverkon rakentamiseen, määräraha on kunnan omarahoitus osuus ja sitä voidaan käyttää
tämän hankkeen kustannuksiin.
Tämän hetkisen tiedon mukaan ns. EU- tuki on 44,22 % tukikelpoisista
kustannuksista ja kunnan osuus on 21,78 %. Loppu 34 % olisi Savon
Kuituverkko Oy:n kustannusta, jonka yhtiö rahoittaa liittymismaksuilla
ja vuokratuloilla.
Rautalammin kunta rahoittaisi suunnitelman mukaan verkon rakentamisen siihen asti, kun EU-tuet tilitetään lokakuussa 2015. Laina-ajan vakuutena kunta saa ns. laitoskiinnityksen rakennettavaan kuituverkkoon.
Tämän jälkeen jäävälle rakentamiskustannusosuudelle tehdään eri kiinnitys.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
edellä
esitetyn rahoitusjärjestelyn, jossa kunta toimii kuituverkon rakentamisen
rahoittajana.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________________
Kv 17 §
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
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Muut asiat
Kh 18 §
Liite 2

Timo Satuli jätti itsensä ja 8 muun valtuutetun allekirjoittaman ja ulkoilureitin rakentamista kantatie 69 liittymästä Kilpilammille esittävän valtuustoaloitteen, liite 2.
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