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KOKOUSTIEDOT 

                                    

                             Aika 

                        

                             Paikka                

Maanantai 9.3.2015 klo 16.00 – 18.20 

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

OSALLISTUJAT 

Päätöksentekijät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut osallistujat 

 

 

Anneli Jalkanen 

Ari Weide 

Jarmo Hänninen 

Kari Laitinen 

Kirsi Mannila 

Kaija Satuli 

Jouko Pispala 

 

puheenjohtaja 

II varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

varajäsen 

 

 

 

 

 

Jorma Kukkonen 

Tiina Louhikallio 

Timo Satuli 

Risto Niemelä 

Tapio Kataja 

Ossi Maukonen 

Hannu Poussu 

 

 

 

 

valtuuston puheenjohtaja, klo 16.00-17.50 

valtuuston I varapuheenjohtaja 

valtuuston II varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja 

hallintojohtaja 

osastosihteeri 

vs. tekninen johtaja klo 16.00-16.45 

 

 

 Puheenjohtaja  

 

 

Anneli Jalkanen 

Sihteeri 

 

 

Ossi Maukonen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t  46 – 65 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

                            Aika ja paikka  

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Maanantai 9.3.2015 klo 18.25     kunnanvirasto 

 

 

Jarmo Hänninen 

 

Kari Laitinen 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  

 

Maanantai 16.3.2015 klo 9.00 - 12.00 kunnanvirasto 

Pöytäkirjanpitäjä  Ossi Maukonen 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Ennen kokouksen alkua vs. tekninen johtaja Hannu Poussu kertoi listalla olevista kaavoitusasioista ja 

vuokratalohankkeesta. 

--------------------------------------- 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kh 46 §  

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 47 §  

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 Jarmo Hänni-

sen ja Kari Laitisen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Kh 48 § 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa 

yksi asia lisälistalta käsiteltäväksi. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Metsäorsjoen 53:2 tilan asemakaava 

 

Kaavjsto 3 § 

Liitteet 1-3 Asemakaava koskee Rautalammin kylän Metsäorsjoen tilaa 53:2. Kaava-

alue sijaitsee Rautalammin taajamasta noin 9 km Kerkonjoen suuntaan 

Korpijärven rannalla. Asemakaavan laatiminen on lähtenyt vireille kunnan 

aloitteesta. Kunta omistaa kaavoitettavan maa-alueen. Tavoitteena on 

osoittaa asuinrakentamista tilan alueelle. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväkyy kaavoittajaksi 

FCG Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, että 

kunnanhallitus laittaa asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 1-3). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

___________________________ 

 

Kh 49 § 

Liitteet 1-3 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen ja asettaa 

Metsäorsjoen tilan RN:o 53:2 tilan asemakaavaluonnoksen, kaavaseostuk-

sen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.  

 

Kaavaluonnoksessa on 10 AO-tonttia. Alueen kunnallisteniikka järjeste-

tään järjestettyyn vesi- ja jätevesihuoltoon liittyen. Mikäli rakentaminen 

tapahtuu järjestettyä jätevesihuoltoa aikaisemmin, on asia ratkaistava ra-

kennuspaikkakohtaisilla suljetulla järjestelmällä.  

 

Kaavaluonnoksessa ennen nähtäville asettamista laajennetaan maantien 

543 pohjois- ja itäpuolella olevien AO-tonttien pinta-aloja. Kaavaselostuk-

siin ja osallistumis- sekä arviointisuunnitelmaan tehdään myös kirjoitus-

tekniset korjaukset ja tarkennukset ennen nähtäville asettamista. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Koskenkorva 4:76 tilan ranta-asemakaava Ihalaiskylässä 

 

Kaavjsto 4 § 

Liitteet 4-6 Ranta-asemakaava on  lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloit-

teesta. Ranta-asemakaavalla alueelle muodostetaan toimivaan matkailuyri-

tykseen liittyen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) Meh-

tiön rantaan valtatie 9 varrelle. RM-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 

ravintolatoimintaa, lahjatavarakauppaa ja majoitusta palvelevaa rakenta-

mista varten yhteensä 1.405 k-m². 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväkyy kaavoittajaksi 

FCG Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoitusjaosto esittää, että 

kunnanhallitus laittaa ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunni-

telman, kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville (liitteet 4-6). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

___________________________ 

 

Kh 50 § 

Liitteet 4-6 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. Kaava-

selostuksiin ja osallistumis- sekä arviointisuunnitelmaan tehdään myös kir-

joitustekniset korjaukset ja tarkennukset ennen nähtäville asettamista. 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kuninkaansaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos tilan Länsiranta 686-401-7-32 osalta 

 

Kaavjsto 5 § 

Liitteet 7-9 Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Haapamäen 

kylässä sijaitsevaa tilaa Länsiranta 686-401-7-62. Alue rajoittuu Iisveden 

Kuninkaansaareen. Kaavamuutosalueen koko on noin 20,61 ha. Ranta-

osayleiskaavanmuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan 

aloitteesta. Rantaosayleiskaavan muutoksen tavoitteena on siirtää lomara-

kennuspaikat helpommin veneellä lähestyttävälle rannalle, yksityisyyden ja 

rakentamisen paremmin sulauttamisen luotoon mahdollistaville paikoille.  

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväkyy rantaosayleis-

kaavan muutoksen aloittamisen tilalle Länsiranta 686-401-7-62 ja hyväk-

syy kaavoittajaksi FCG Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoitusja-

osto esittää, että kunnanhallitus laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelman, kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen näh-

täville (liitteet 7-9). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

___________________________ 

 

Kh 51 § 

Liitteet 7-9 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari 686-406-3-100 osalta 

 

Kaavjsto 22 § 

Liitteet 1-2 Rantaosayleiskaavan muutos koskee Kiesimänjärvessä sijaitsevaa Hujan-

saaren tilaa 686-406-3-100. Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnan luo-

teisosassa noin 20 km Rautalammin keskustasta Kiesimänjärven rannalla. 

Kohteen sijainti ilmenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuvista 1 ja 

2. 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

 Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy rantaosa-

yleiskaavan muutoksen aloittamisen tilalle Hujansaari RN:o 3:100 ja hy-

väksyy kaavoittajaksi FCG Finland Oy:n Timo Leskisen. Lisäksi kaavoi-

tusjaosto esittää, että kunnanhallitus laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osal-

listumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen 

nähtäville (liitteet 1 ja 2). 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

_____________________________ 

 

Kh 321 § 

Liite 19 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

 

1. hyväksyä Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutoksen aloittami-

sen Hujansaari RN:o 3:100 tilalle Kekronjoensuun kylässä; 

 

2. hyväksyä kaavoittajaksi FCG Finland Oy:n Timo Leskisen; 

 

3. laittaa kaavamuutoksesta tehdyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 

kaavaselostuksen ja kaavaluonnoksen nähtäville. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

____________________________ 

 

Kaavjsto 6 § 

Liitteet 10-14 Rantaosayleiskaavan muutos on ollut luonnoksena nähtävillä 20.11.-19.12. 

2014 Kaavaluonnoksesta ei tullut muistutuksia. 

 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kaavaluonnoksesta on saatu kaksi lausuntoa. Pohjois-Savon ELY-

keskuksella ja Kuopion kulttuurihistoriallisella museolla ei ollut huo-

mautettavaa kaavaluonnoksen sisällöstä (liitteet 10 ja 11). 

 

Kaavoitusjaoston lausunto: 

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se laittaa rantaosayleis-

kaavan muutosehdotuksen liitteineen nähtäville (liitteet 12-14) ja pyytää 

siitä viranomaislausunnot. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

____________________________ 

 

Kh 52 § 

Liitteet 10-14 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Peuran museosäätiön avustus 2015 

 

Kh 53 § 

  Kunnanhallitus on vuonna 2012 suhtautunut myönteisesti Peuran museo-

säätiön avustamiseen valtuustokauden ajan ja siirtänyt asian vuosittain ta-

lousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Talousarviovalmistelun yh-

teydessä ratkaistaan vuosittainen avustustaso. Kunnanhallitus on tämän jäl-

keen myöntänyt museosäätiölle avustusta 25.000 € vuodessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää myöntää valtuustossa hyväksytyn vuoden 2015 ta-

lousarvion mukaisesti avustusta Peuran museosäätiölle 25.000 eurolla. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Museon edustajaa pyy-

detään kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan museon tulevaisuuden 

suunnitelmia. 

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Rautalammin Urheilijat ry:n seuratyöntekijän palkkauksen tukeminen 2015 

 

Kh 54 §  

 Rautalammin kunta, kunnassa toimivat yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset 

henkilöt ovat tukeneet taloudellisesti urheiluseuran palkkaamaa seuratyön-

tekijää vuodesta 2009 lähtien. Myös Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi 

tukea hankkeelle alkuvaiheessa aina 30.6.2013 saakka. Myöskin urheilu-

seura on joutunut käyttämään omarahoitusosuuttaan seuratyöntekijähank-

keessa.  

 

 Urheiluseuran seuratyöntekijän työtehtävät ovat liittyneet mm. hiihto- ja 

uimakouluihin, yleisurheilun viikkokisojen ja pesäpallokoulujen järjestämi-

seen, jalkapalloryhmien, lentopallo-, sähly- ja liikuntakerhojen vetämiseen 

ja viikkohiihtojen järjestämiseen sekä kunnan henkilöstön kuntosalivuoro-

jen ohjelmointiin sekä salibandy- ja harrastejääkiekkoturnausten järjestämi-

seen. Seuratyöntekijän työpanoksella on merkittävä positiivinen vaikutus 

kunnan eri-ikäisten asukkaiden liikuntaharrastuksiin ja avustuksen saanti 

mahdollistaa tämän työn jatkumisen. 

 

Kunnanvaltuusto on vuonna 2012 päättänyt turvata toiminnan rahoituksen 

tulevaksi valtuustokaudeksi 2013-2016.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää myöntää valtuustossa hyväksytyn vuoden 2015 ta-

lousarvion mukaisesti Rautalammin Urheilijat ry:lle seuratyöntekijän palk-

kaukseen avustusta 25.000 euroa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 
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Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille 

 

Kh 55 § 

 Rautalammin kunta jatkaa valtuuston päätöksen mukaan valmistelua pako-

laisten vastaanottamiseksi kuntaan. Pakolaisten vastaanottamisella pyritään 

Rautalammin kunnassa mm. siihen, että saamme kuntaan uusia asukkaita 

ja katkaisemme kunnan asukasluvun pienenemisen, saamme yrityksiin uu-

sia työntekijöitä tai jopa uusia yrittäjiä. Syntyvyys on kunnassa ollut laske-

va ja huoltosuhde nouseva asukasluvun pienentyessä. Kunta haluaa ottaa 

kiintiöpakolaisia kuntaan ja vaikuttaa käytännön toimin siihen, keitä vas-

taanotetaan pakolaisiksi. 

 

Pakolaisten vastaanottamisella voidaan vaikuttaa kunnan ikärakenteeseen, 

yritysten työvoiman parempaan saatavuuteen, yrittäjyyden edistämiseen, ja 

mahdollisesti uusien koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden osaa-

misen hyödyntämiseen paikallistaloudessa. Vuosittaiseksi tavoitteeksi on 

alustavasti suunniteltu noin 20 pakolaisen vastaanottamisesta kuntaan. 

Vastaanottoperiodin pituus voisi olla 4-5 vuotta, mutta tavoite on ottaa py-

syvästi pakolaisia vastaan. Kuitenkin siten, että kunnalla on mahdollisuus 

ottaa vähemmänkin kuin 20 pakolaista vuodessa, jos sisäiset ja ulkoiset 

olosuhteet tai taloudelliset seikat eivät puolla pakolaisten vastaanottamista. 

Pidempiaikaisen sopimuksen tekemistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen 

kanssa puoltaa pakolaisten vastaanottamiseen liittyvät kiinteään omaisuu-

teen, irtaimistoon ja henkilöstöön tai asumiseen kohdistuvat resurssiva-

raukset ja -kustannukset, koska niitä koskeva päätöksenteko ja investoinnit 

ovat taloudellisesti pitkäkestoisia.  

 

Rautalammin kunta pyrkii siihen, että pakolaisten vastaanottaminen voitai-

siin toteuttaa yhdessä muutamien naapurikuntien kanssa, jossa esim. henki-

löstöresursseja ja kokemuksia voitaisiin jakaa useamman kunnan kesken. 

Pakolaisten vastaanottaminen edellyttää sitä, että a) kunta tarkistaa kun-

nanvaltuuston hyväksymän kotoutumisohjelman ja b) laatii ELY-keskuk-

sen kanssa sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi. Molemmat 

asiakirjat hyväksytään valtuustossa. Lisäksi kunnan tulee selvittää yhdessä 

eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa se, miten eri sidosryhmät 

ja kuntalaiset voivat olla edistämässä pakolaisten vastaanottamista kuntaan.  

 

Rautalammin kunta järjestää kuntalaisinfot 9.3.2015 ja 26.3.2015 Rauta-

lammin kirjaston Kivijalassa. Lisäksi valmistelutyöryhmä tekee kuntavie-

railun 12.-13.3.2015 Sonkajärvelle, Iisalmeen ja Pietarsaareen. Näissä 

kunnissa on jo kokemuksia pakolaisten vastaanottamisesta.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi antaa työryhmälle 

tehtäväksi laatia seuraavat selvitykset ja esitykset: 
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1. Sopimusluonnos Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa vuosille 2015-

2019 kiintiöpakolaisten mahdollisesta vastaanottamisesta Rautalammin 

kuntaan ja enintään 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamiseksi vuodessa, 

2. Pakolaisten kotoutussuunnitelman tarkistamisen, 

3. Laatia mahdollisia muita suunnitelmia ja sopimuksia vastaanottamiseen 

liittyen, 

4. Laatia esitys siitä, miten voidaan vaikuttaa siihen, keitä kiintiöpakolai-

siksi tulee kuntaan, 

5. Valmistella ja tehdä suunnitelma projektikoordinaattorin palkkaami-

seksi (tehtävä: kiintiöpakolaisten vastaanottamisen valmistelu, ohjaus 

ja koordinointi),  

6. Yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen valmistelu naapurikuntien kans-

sa pakolaisten vastaanottamiseksi ja vastaanottamiseen liittyvien henki-

löstöresurssien yhteiskäyttöselvitys, kustannukset ja niiden jakaminen 

kuntien kesken, 

7. Vapaaehtoisen sopimusluonnoksen laatiminen kolmannen sektorin toi-

mijoiden ja muutoin kunnan kanssa pakolaistyötä ja kotoutustoimintaa 

tekevien kesken, 

8. Pakolaisten vastaanottamiseen liittyvän hankkeen valmistelu, 

9. Käyttää apuna eri viranomaisia, asiantuntijoita ja kunnan viranhaltijoita 

valmistelu- ja suunnittelutyössä,  

 

Työryhmän valmistelutyö esitellään kunnanhallitukselle, joka tekee esityk-

sen kunnanvaltuustolle kesäkuun 2015 aikana kiintiöpakolaisten vastaanot-

tamisesta siten, että olisivat käytännön valmiudet olemassa aivan vuoden 

2015 lopussa tai vuoden 2016 keväällä. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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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 ilmoitetta-

va, 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 kohtuuhintai-

sen vesi- ja jätevesipalveluiden varmistamista sekä käyttövesivarannon 

pitämistä rautalampilaisten hallinnassa. Samalla kunta selvittäisi mah-

dollisuuden perustaa vesihuolto-osuuskunta kuntakeskuksen alueelle, 

mikäli kunnilta tullaan vaatimaan vesi- ja viemärilaitosten yhtiöittämis-

tä tai sitä muuten harkitaan. 

 

Vastaus: 

Monet kunnat ja kaupungit ovat yhtiöittäneet omat vesilaitokset. Aloite 

on aihepiiriltään kohtuullisen laaja ja perusteltu sen vuoksi, että kun-

nassa yksityiset vesiosuuskunnat ja kunnan taseessa oleva vesilaitos-

liikelaitos ovat toteuttaneet viime vuosina suuria vesihuolto- ja jäteve-

sihuoltoinvestointeja ja ne on suunniteltu jatkuvan (Korpijärvi ja siirto-

viemäri ym. alueet). Aloitteessa esitetty huoli käyttövesivarannon pi-

tämisestä rautalampilaisten hallinnassa ja veden kohtuuhintaisena pi-

täminen ovat perusteltuja asioita. Kunnan oma vesilaitos-liikelaitoksen 

makean veden ja jäteveden hintataso ovat jääneet jälkeen ja nyt joudu-

taan parasta aikaa tarkistamaan hintoja suurten investointien johdosta. 

 

Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa aloit-

teesta. Teknisen lautakunnan lausuntoa ei ole vielä saatu. Aloite vesi-

huolto-osuuskunnan perustamiseksi kuntakeskuksen alueelle tai kun-

nassa 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 kehityskes-

kustelussa Rautalammin kunnan, Pohjois-Savon ELY:n ja Pohjois-Sa-

von liiton kanssa. Vesihuollon hallinnon järjestämisen kokonaistarkas- 
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telua 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 liitty-

en, 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 kes-

kustelu vesihuollon kokonaistarkastelusta uudelleen. Kunnassa on jo 

aikaisemmin tehty pitkän aikavalin vesihuoltosuunnitelma ja se on var-

sin 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 li-

säselvitysten pohjalta. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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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 

rakentamisen kuntakeskukseen Lassilanrannan alueelle (Kortteli AR 151). 

 Kokouksessa esitellään erilaiset vaihtoehdot hankkeen käytännön toteutta-

miseksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen tuotantovastuualueen kuntayhty-

män perustaminen ja vanhojen terveydenhuollon kuntayhtymien lakkauttaminen sekä edusta-

jien nimeäminen Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kokoukseen 

 

Kh 58 § Valmisteltu  sote-järjestämislakiluonnos kaatui perustuslakivaliokunnassa 

perustuslain vastaisena. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyr-

kinyt laatimaan sellaisen esityksen, joka normaalina lakina voisi edetä il-

man perustuslain säätämisjärjestystä. Perustuslailliset ongelmat ovat il-

menneet kansalaisten edustuksellisen demokratian, vaikuttamisen ja osal-

listumismahdollisuuksien, kunnallisen itsehallinnon ja autonomia sekä pää-

tösvallan ja rahoituksen järjestämisen näkökulmista. Esityksissä käytännön 

toiminta ja rahoitus ovat eri instituutioilla. Rahoitus on jätetty kunnille, 

mutta toiminallinen päätöksenteko on siirretty maakunnalliselle sote-kun-

tayhtymälle erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen 

asioissa. Laskelmat osoittavat, että yhdessä valtionosuusuudistuksen kans-

sa esitetty sote-ratkaisu lisäisi Rautalammin kunnan sote-menoja sillä ta-

valla, että veroprosenttia jouduttaisiin nostamaan yli 2 %-yksikköä. 

 

 Itä-Suomen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaa kokousta 

vartem Joensuun, Jyväskylän, Kuopion ja Mikkelin kaupunginjohtajat ovat 

lähettäneet ennakkokutsun Itä- ja Keski-Suomen kunnille Itäisen sosiaali- 

ja terveysalueen perustamiseksi. Hallitushan antoi sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle 4.12.2014. Uusi palvelura-

kenne perustui siihen, että sosiaali- ja terveysalueita oli 5 (viisi), ja ne vas-

tasivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen so-

siaali- ja terveysalue muodostui kaikkiaan 67:sta kunnasta. Uusien sote-

alueiden tarkoitus oli aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen 

tuottamisesta vastaavien maakunnan kokoisten kuntayhtymien jo vuoden 

2017 alussa.  Itä-Suomen AVI kutsui Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kun-

nat edustajainkokoukseen toukokuulle 2015. STM:n alustavan aikataulun 

mukaan kokous suunniteltiin pidettäväksi 6.5.2015. Esityksen mukaan 

edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhty-

män perussopimuksen lokakuun loppuun 2015 mennessä. Perussopimuk-

sen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi aloittaa toi-

mintansa. 

 

 Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maalis-

kuun puoleenväliin mennessä. Jos laki hyväksytään, Itä- ja Keski-Suomen 

alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli kutsuvat 

alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään ja val-

mistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina 

24.3.2015 klo 13-16 Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4, Varkaus. 

 

  

 



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   9.3.2015  73 

__________________________________________________________________________________ 

 

Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään 5 edustajaa (sis. luotta-

mushenkilöt ja viranhaltijat). Jos järjestämislakia ei hyväksytä, tilaisuus 

peruuntuu. 

 

 Kuntakokouksen tavoitteet: 

- selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- 

ja terveysalueen valmistelussa, 

- saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 

kuntayhtymän jatkovalmistelulle sopimalla sen organisaatioperiaatteis-

ta ja menettelytavoista. 

 

Kunnan tulee ilmoittaa edustajansa tilaisuuteen 16.3.2015 mennessä.  

 

Vuoden 2014 syksyllä Pohjois-Savon kuntia pyydettiin Kuopion Tahkolle 

mukaan käsittelemään sote-asiaa kuntien edustajien kokoukseen. Etukä-

teisvalmistelun mukaan Pohjois-Savon liiton vetämänä oli muodostettu pe-

rustyöryhmät sote-järjestämislakiluonnoksen mukaisten sote-tuottamis-

vastuualueiden toiminnan organisoimiseksi. Kunnat valitsivat omat edusta-

jat työryhmiin. Sen jälkeen on valittu 12 eri työryhmää. Lisäksi on valittu 

kuntayhtymä työryhmä, jonka tehtävänä on: a) uuden sote-kuntayhtymän 

perustaminen Pohjois-Savon maakuntaan tuottamaan sote-palvelut alueel-

le ja b) valmistella muiden sairaanhoidon ja terveydenhuollon kuntayhty-

mien lakkauttamiset. Työryhmä on aloittanut työnsä. Kunnanvaltuustojen 

päätökset uuden kuntayhtymän perustamisesta ja vanhojen kuntayhtymien 

lakkauttamisesta kuitenkin edelleen puuttuvat. Tilanne koko sote-lainsää-

dännön osalta on vähintäänkin epäselvä, vaikka mediassa Pohjois-Savon 

maakuntaliiton puolesta ilmoitetaan 5.3.2015 maakunnan toimivan etukä-

teispainotteisesti. 

 

Pohjois-Savon kuntien ja Rautalammin kunnan tulisi laajemmin arvioida 

sitä, kenen päätöksillä, miten ja missä aikataulussa erva-alueiden, erikois-

sairaanhoidon, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sisällön ja toiminnan 

muutokset maakunnallisen sote-palvelujen tuottamisvastuun siirtämisen 

osalta tehdään, varsinkin siitä syystä kun viimeisimmän tiedon mukaan 

Suomeen suunnitellaan 19 sote-järjestämis- ja tuottamisvastuualuetta ja pe-

rustuslakivaliokunta kokoontuu torstaina 5.3.2015 käsittelemään viimeisin-

tä sote-uudistusesitystä. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää tehdä Pohjois-Savon kunnille esityksen, kun sote 

kaatui perustuslakiongelmiin, niin pyydetään kasaan maakunnallinen ko-

kous miten jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallista valmis-

telua. 
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sote-lakiesitykseen  

 

Kh  59 § 

Liite 15 Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliiton välityksellä 

 kunnilta 2.3.2015 pikaisesti jo 4.3.2015 mennessä kannanottoa sote-laki-

esityksestä. Varsinaista lakiesitystä ja kuntakohtaisia kustannuslaskelmia ei 

Suomen Kuntaliiton välittämässä viestissä ollut. 

 

 Virkamiestyönä valmisteltiin nopeasti, koska aikaa ei ollut, näkemystä 

valmistelun aikataulutuksesta ja kuntien kuulemisesta sekä sosiaalitoimen 

osuudesta sote-lakivalmistelussa sekä kuntien peruspalveluiden rahoitus-

kokonaisuudesta perustuslain näkökulmasta, kun vielä otetaan huomioon 

kuntien valtionosuusuudistus ja lukio ja II asteen koulutusuudistus ja sen 

rahoitus sekä vapaan sivistystyön uudistusesitykset, liite 15. Liite lähetet-

tiin määräajassa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä toimenpiteet tietoonsa saatetuksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Sääntötyöryhmän nimeäminen 

 

Kh 60 § 

Rautalammin kunnan hallintosääntöä ja kunnanhallituksen johtosääntöä 

tarkistettiin viimeksi vuonna 2008. Aiemmin tarkistettiin mm. teknisen 

toimen ja sivistystoimen vastuualueen johtosäännöt sekä tänä vuonna pe-

rusturvan vastuualueen johtosääntö. Johtosäännöt on kirjoitettu eri aikoina. 

Niissä on jonkin verran keskinäisiä päällekkäisyyksiä, jotka pitäisi tarkis-

tuksen yhteydessä poistaa. 

 

Kaikki säännöt tulisi ajantasaistaa ja sopeuttaa keskenään toisiinsa sekä 

tehdä tarvittavat muutokset sääntöihin. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää nimetä sääntötyöryhmään enintään 4 luottamus-

henkilöä ja hallintojohtajan sekä kunnanjohtajan sekä kutsua sihteeriksi 

osastosihteerin. Tavoite on, että 31.5.2015 mennessä tehdään esitykset kai-

kista säännöistä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimeää puheenjohta-

jan, joka kutsuu työryhmän järjestäytymiskokoukseen viipymättä. 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti sääntötyöryhmään Kirsi Mannilan, 

Jouko Pispalan, Jarmo Hännisen ja Tauno Herrasen sekä nimesi työryhmän 

puheenjohtajaksi Jarmo Hännisen. 
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Ilmoitusasiat 

 

Kh 61  §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 

  

1. Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja 18.2.2015. 

 

2. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätös 2014. 

 

3. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista 10.3.2015. 

 

4. Liikenneviraston päätös 26.2.2015: Liikkumisen ohjauksen vuoden 

2014 lopullisen valtionavustuksen (9.920 €) maksaminen Rautalammin 

kunnalle. 

 

5. Väestörekisterikeskuksen kirje 27.2.2015: Äänestysaluejaotuksen 

muuttamisen ilmoittaminen maistraatille. 

 

6. Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapäätös 25.2.2015: Muistomerkki  

(Rautalammin lentoturmat), palvelukohteen osoiteviitan opastelupa 

kantatielle 69, Rautalampi. 

 

7. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja 27.2.2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat 
 

Kh 62 §  

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhalti-

joiden pöytäkirjat: 

 

1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.2.2015. 

 

2-9. Ympäristölautakunnan pöytäkirjaotteet 16.2.2015: 

 

- 3 §: Ympäristölautakunnan kokousaika ja koollekutsuminen 

 

- 4 §: Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 

 

- 5 §: Rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna 2015. 

 

- 6 §: Ympäristölautakunnan tositeiden hyväksyjät. 

 

- 7 §: Lausunnon antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee 

Toholahden kylässä sijaitsevaa Huuhtmäki –tilaa RN:o 1:30. 

 

- 8 §: Päätöksen antaminen luvattoman rakennuksen purkamisesta 

Rautalammin kylässä sijaitsevalla Vilosensaari –tilalla RN:o 15:32 

 

- 9 §: Kiinteistön 686-411-6-433, Sahala kuuleminen, rakennusrekis-

terissä merkityn käyttötarkoituksen vastainen käyttö. 

 

- 10 §: Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee 

Hanhitaipaleen kylässä sijaitsevaa Sillankorva –tilaa RN:o 2:123. 

 

10. Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.2.2015. 

 

11. Hallintojohtajan päätös 20.2.2015: Päätös kunnan vakuutuksista 

1.4.2015 alkaen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Jorma Kukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 

17.50. 

  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   9.3.2015  78 

______________________________________________________________________________  

 

Tapahtumat 2015 ja Rautalammin sekä yritysten tuotteiden tunnetuksi tekeminen ja markkinointi 

 

Kh 63 § 

 Rautalammin merkittävien tapahtumien järjestämisajat ovat vuosittain py-

syneet suurin piirtein samoina. Vuonna 2014 käynnistettiin keskustelut 

kunnan ja tapahtumajärjestäjien välisen yhteisen sopimuksen laatimisesta 

markkinointia ja tapahtumia varten. Keskustelut etenivät siten, että eri ta-

pahtumien osalta lienee perusteltua laatia erilliset sopimuksen järjestäjien 

ja kunnan välillä. Vuosi 2015 on merkittävä tapahtumavuosi Rautalammil-

la. Lisäksi kunnan uuden visuaalisen ilmeen ja brändin luomisen lisäksi on 

tarkoitus uusia kunnan kotisivut ja viestintäohje. 

 

 Merkittäviä vuoden 2015 tapahtumia ovat Hevosystäväin kevätmarkkinat 

18.4.2015, Talkootapahtuma 16.5.2015, Rautalampi takaisin maailman 

kartalle –hankkeeseen liittyvä Ostoskeskus Matkukseen liittyvä markki-

nointi- ja myyntitapahtuma 21.-23.5.2015, Rautalammin Puutarhamessut 

6.6.2015, Kesätreffit ja Runon ja Laulun Rautalampi –tapahtuma 25.-

28.6.2015, Karjalan Lennoston valatilaisuus ja Rautalammin itsenäisyys- ja 

maanpuolustusjuhla 14.-15.8.2015, Pestuumarkkinat 12.-13.9.2015 sekä 

Joulumarkkinat 28.11.2015.  

 

Tavoite on se, että tapahtumajärjestäjät, yrittäjät, kuntalaiset ja yhdistykset 

sekä muut yhteisöt voisivat yhdessä olla markkinoimassa rautalampilai-

suutta ja samalla houkutella kuntaan uusia asukkaita, yrittäjiä ja kesämök-

kiläisiä sekä matkailijoita. Rautalammin kunta on yhdessä yrittäjien kanssa 

suunnittelemassa yhteisesiintymistä MTV:ssä 15.-31.5.2015.  

 

Kunta osallistui yhdessä Konneveden kunnan ja yrittäjien kanssa Matka-

messuille tammikuussa 2015. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot päätapahtumista esitellään ko-

kouksessa. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valokuituverkon rakentaminen  
 

Kh 64 § 

 Savon Kuituverkko Oy on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa Rautalam-

min kuntaan, kuntakeskukseen ja maaseutualueille rakennettavan valokui-

tuverkon. Kunnan vuoden 2015 talousarviossa on kuituverkon rakentami-

seen varattuna 400.000 euron määräraha, summa on kunnan omarahoitus- 

osuutta, joten se tulee riittämään nyt vireillä olevan hankkeen kustannuk-

siin. 

 Tämän hetken tiedon mukaan ns. EU- tuki on 44,22 % tukikelpoisista kus-

tannuksista. 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 keskustaajama- 

alueen ja maaseutualueen verkko rakennetaan edellä mainitulla tavalla. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Valokuituverkon rakentamisen rahoittaminen 

 

Kh 65 § 

 Savon Kuituverkko Oy:n kanssa on neuvoteltu Rautalammin kunnan alu-

eella vuoden 2015 aikana rakennettavan valokuituverkon rakennusaikaises-

ta rahoittamisesta. Rautalammin kunnan Rautalammin vuoden 2015 ta-

lousarviossa 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 Kui-

tuverkko 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 jäl-

keen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


