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Kokouksen aluksi asiantuntijoina kuultiin Kirsi Solmaria, Antti Tuppuraa, Iiro Lyytistä ja Eeva
Ruotsalaista.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 15 §
Kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kuntalain 103 §:n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on
kutsuttu koolle KunL:n 103 §:n ja hallintosäännön 24-25 §:ien mukaisesti.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 16 §
KunL:n 90 §:n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkistamisesta. Hallintosäännön 36 §:n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa
tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkistamaan pöytäkirjan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjatarkastajaa.
Päätös:

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Mannilan ja Anu Hotin.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kh 17 §
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kunnanhallitus päätti ottaa lisäksi käsittelyyn lisäpykälät 31-32.
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
Kh 18 §
Liite 1

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017.
Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja asettaa Kerkonjoen
ja Kirkonkylän vaalilautakunnat (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) sekä vaalitoimikunta (valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme). Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen
mukaan kuin vaalilaissa säädetään. Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva
henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä eikä
myöskään hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa ja
vanhempansa. Tämä esteellisyys ei koske vaalilautakuntien valintoja.
Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain
soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vuoden 2012 kuntavaaleissa Rautalammin ehdokaslistojen yhdistelmään
oli merkitty seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet: Perussuomalaiset r.p., Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., Vihreä Liitto r.p., Vasemmistoliitto r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Keskusta r.p. ja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Käytännössä em. toimielinten valinta tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan siten, että varsinaisiksi jäseniksi valitaan em. puolueista yksi jäsen/
puolue kuhunkin toimielimeen ja sitten valitaan varajäsenet alkupäähän
niistä puolueista, jotka eivät saaneet varsinaisen jäsenen paikkaa.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten valitut vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ovat liitteessä 1.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asettaa tulevia kuntavaaleja varten
1. Kerkonjoen ja Kirkonkylän vaalilautakunnat;
2. vaalitoimikunnan.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.
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Raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta
Kh 19 §
Liite 2
Kunnanvaltuustolle tulee antaa vuosittain raportti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta. Raportti on laadittu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työryhmän kokouksessa 15.11.2016.
Rautalammin kunnan maaseutumaisuus ja yhteisöllinen elämäntapa
edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Kasvuympäristö on monin tavoin turvallinen. Yhteisölliset hankkeet, kuten skeittirampin rakentaminen ovat lisänneet lasten ja nuorten hyvinvointia. Skeittiramppi on ollut
paljon käytetty. Sen sijainti keskustassa on koettu hyväksi. Uimahyppylaituri on seuraavan kesän hanke. Em. toimilla pyritään ohjaamaan
nuorten vapaa-aikaa omaehtoiseen toimintaan.
Myös ohjattu toiminta tukee nuorten kasvua ja kehitystä. Liikuntaharrastuksissa on paljon nuoria mukana, nuorisotilojen aukioloajat ovat vähäiset ja niiden lisääminen olisi tärkeää, se tulisi huomioida resursseissa. Ohjattuna toimintana urheiluseuratoiminta on merkittävää nuorten
hyvinvoinnin edistämistä ja sen tukeminen on tärkeää.
Lapsien ja perheiden varhaisen tuen palveluihin tulee panostaa nykyistä
enemmän. Koulun alettua neuvolan palvelut päättyvät ja lapsiperheet
ovat kokeneet jäävänsä tyhjän päälle. Kouluikäisten aamukerhotoimintaa ei ole kunnassa tarjolla lainkaan. Kerkonkoskella on aamuisin valvontaa klo 7 alkaen, kirkonkylässä avustajat tulevat kouluun klo 8. Varhaiskasvatuslaki toi haasteen varhaiskasvatuksen resursseihin. 20h/vko
hoidossa oleva lapsi vie käytännössä yhden paikan. Varhaiskasvatuksen
paikat ovat olleet pitkään täynnä. Perhepäivähoitoa tarvittaisiin lisää.
Koulunkäynnin avustajien ja kotiin annettavien palveluiden puute on
näkynyt kalliin laitoshoidon tarpeena mm. vammaispalveluissa.
Lukiossa on tehty nuorten hyvinvointia parantavia uudistuksia mm. terveydenhoitajan ja koulukuraattorin tavoitettavuuden ja asumisen tukemisen suhteen. Lukiolaisille sopivaa asumismuotoa, solua lukittavalla
huoneella ei ole kunnassa lainkaan. Sellainen voisi kesällä toimia myös
matkailijoiden majoituspaikkana.
Pienen kunnan palveluiden riittämättömyys on näkynyt nuorisopsykiatrian hoidon tarpeena ja muissa korjaavissa palveluissa. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmälle ja kunnan viranomaisille on tullut toistuvasti
viestiä erityisesti yläasteikäisten tyttöjen hyvinvointipuutteista. Rautalammin nuorten osuus nuorisopsykiatrian palveluissa on merkittävän
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suuri. Selittävänä tekijänä on nähty lakisääteisten koulupsykologin palveluiden vähäisyys. Ilmeistä on, että koulupsykologin tarjoama matalan
kynnyksen tuki vähentäisi ongelmien vaikeutumista ja psykiatrisen hoidon tarvetta.
Koulukuraattoripalveluiden tarvetta on enemmän, kuin mitä resurssit
nykyisin mahdollistavat. 50% työajalla kuraattori ei ehdi riittävästi paneutua esimerkiksi koulukiusaamiseen. Rautalammin kunnan oppilaiden
lukumäärä on yli 400.
Kunnan päättäjiltä odotetaan kannanottoa lapsiperheiden palveluiden
tarpeeseen vastaamiseksi, mikäli lapsiperheitä halutaan lisää kuntaan.
Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä ja LAPE-ryhmä esittää edelleen
lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvointityöryhmien yhdistämistä yhdeksi työryhmäksi seuraavan valtuustokauden alusta alkaen.
Yhteenveto:
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluita tulee lisätä ja niistä tulee tiedottaa riittävästi. Tällä ehkäistään myöhemmin erittäin kalliiden
korjaavien palveluiden tarvetta. Erityisesti koulunkäynnin avustajiin ja
varhaiskasvatuksen ryhmä avustajiin, koulupsykologin ja koulukuraattorin palveluihin tulee varata tarpeelliset resurssit.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että raportti lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tilanteesta hyväksytään.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen lisäyksellä, että asia siirretään perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteisvalmisteluun toimenpide-ehdotuksia varten.
Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.
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Siivouskeskus, siivoojan toimen täyttölupa
Kh 20 §
Tekninen osasto, siivouskeskus pyytää täyttölupaa siivoojan toimeen
1.2.2017 alkaen. Edellinen toimen haltija irtisanoutui 6.12.2016 ja tehtävä on täytetty määräaikaisella sopimuksella, joka loppuu 31.1.2017.
Toimi on Matti Lohen koululla, jossa siivoustyö on mitoitettu 2014.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää antaa täyttöluvan siivoojan toimen täyttämiseksi
1.2.2017 alkaen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Sopimus Konneveden kunnan kanssa koskien luontomatkailun koordinointi- ja kehittämishanketta
Kh 21 §
Liite 3

Rautalammin kunta hallinnoi (talous ja hallinto) sekä Rautalammin ja
Konneveden yhteistä luontomatkailun koordinointihanketta että kehittämishanketta. Rautalammin kunnanhallitus teki päätöksen koordinointihankkeesta 14.3.2016 § 79 ja luontomatkailun kehittämishankkeesta
15.8.2016 § 217.
Hankkeita haettaessa sovittiin, että hankkeista tehdään sopimus kuntien
välillä rahoituksen osalta. Kehittämishankkeessa on myös yrittäjien
osuutta, joten kuntien välinen sopimus on tarpeen jo senkin johdosta.

Kunnanjohtajan esitys:
Hallinto-osasto on valmistellut hankkeita koskevan sopimusluonnoksen
ja se esitetään Konneveden kunnalle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Investointiohjelma 2017
Kh 22 §
Liite 4

Rautalammin kunnassa investoidaan merkittävästi vuoden 2017 aikana.
Investoinnit ovat yhteensä noin 3.590.000 euroa. Tämä merkitsee sitä,
että käyttötalousmenoissa joudutaan jatkuvasti noudattamaan säästäväisyyttä ja ylläpitämään erityistä maksuvalmiutta investointien ja kehityshankkeiden rahoittamisen johdosta sekä lainojen lyhennysten johdosta.
Lainojen lyhennykset ovat noin 1.390.000 euroa. Hankkeiden maksatukset kunnalle tulevat jälkikäteen hakemusten perusteella. Hankekustannukset lienevät noin 300.000-350.000 euron välillä vuonna 2017.
Hallinto- ja tekninen osasto ovat valmistelleet investointien aikataulua.
Lopullinen investointiohjelman ajoitus esitellään hallituksen kokouksessa.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallituksen tietoon merkitään ja toimielimille tehtäväksi ja toimeksiannoksi annetaan investointi-, hanke- ja lainanlyhennysohjelman
noudattaminen vuodeksi 2017.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin rakennustarkastaja /kunnan rakennusmestari
Antti Tuppuraa.
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Sopimus Suonenjoen kaupungin kanssa Työtä osuuskunta-hankkeesta
Kh 23 §
Liite 5

Rautalammin kunta hallinnoi (talous ja hallinto) Työtä Osuuskunnasta –
hanketta, jota on yhteinen hanke Suonenjoen kaupungin kanssa. Rautalammin kunnanhallitus teki päätöksen Työtä Osuuskunnasta-hankkeesta
29.2.2016 § 60. Hanke nro 17499 ajoittuu vuosille 2016-2018. Tukipäätös on saatu 10.5.2016 nro 77165.
Hanketta haettaessa sovittiin, että kustannukset ja toiminta kuntien välillä jaetaan puoliksi. Hallinto-osasto on valmistellut sopimusluonnoksen
kuntien välille hankkeesta.

Kunnanjohtajan esitys:
Esitetään Työtä Osuuskunta-hanketta koskeva sopimusluonnos Suonenjoen kaupungille.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Jarmo Hänninen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
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Rautalammin ratsastuslukio ja ratsastuskeskus
Kh 327 §

Rautalammin kunta perusti ensimmäisenä Suomessa ratsastuslukion ja
on sen jälkeen rakentanut tilat ja puitteet omistamaansa Rautalammin
ratsastuskeskukseen (hevostallit ja maneesi sekä kentät). Lisäksi kunta
on rakentanut vuokra-rivitaloasuntoja lukioon tuleville oppilaille ja tietenkin myös muille mahdollisille vuokralaisille. Edelleen kunta on ollut
erilaisten hankkeiden kautta tukemassa ja rakentamassa yhdessä yrittäjien kanssa vaellusratsastusreittejä kunnan alueelle.
Lisäksi Rautalammin kunta on peruskorjannut ratsastustalleja ja maneesia sekä rakentanut mm. lantalan. Maneesin peruskorjaukset ovat loppusuoralla.
Ratsastuskeskuksesta saatava vuosittainen vuokratulo on alittanut vuosittaisen poistosumman.
Kunta on vuokrannut omistamansa ratsastuskeskuksen yrittäjälle, Rautalammin Ratsupalvelut Oy:lle. Lukio ostaa yrittäjältä palvelusopimuksella ratsastuksen opetusta.
Kunta on käynyt neuvotteluja nykyisen ja mahdollisen uuden yrittäjän
kanssa ratsastuskeskuksen nykytilasta ja tulevaisuuden
kehittämisestä ja kehittämisnäkemyksistä ja pyytänyt liiketoimintasuunnitelmat ja taloudelliset ennusteet.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus ratkaisee kolmen vaihtoehdon pohjalta, miten ratsastuskeskuksen organisoinnin ja toiminnan järjestämisen sekä ostopalveluiden osalta edetään:
1. Kunta kilpailuttaa ostopalvelusopimuksen ja vuokrasopimuksen
(käyttöoikeussopimuksen) ja irtisanoo sopimukset 1.1.2017 alkaen,
2. Kunta jatkaa yhteistyötä nykyisen yrittäjän kanssa,
3. Kunta ottaa ratsastuskeskuksen toiminnan itselleen, ja fuusioi tai yhdistää ratsastuskeskuskiinteistön erilaisin lunastusjärjestelyin esim. kunnan omistamaan kiinteistöyhtiöön.
Päätös:
Sari Hintikka-Varis esitti, että asia jätetään pöydälle. Jarmo Hänninen
kannatti esitystä. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle.
___________________
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Kh 24 §
Kunnanhallituksen toimesta on käynnistetty keskustelut ratsastuslukion
ja ratsastuskeskusyrittäjien sekä oppilaiden kanssa toiminnan kehittämiseksi. Keskustelut jatkuvat. Yrittäjä on ilmoittanut olevansa valmis
jatkamaan toimintaansa.
Ratsastuslukio ja ratsastuskeskus muodostavat kokonaisuuden, jolla
voidaan turvata lukion ja ratsastuskeskuksen toiminta sekä kehittää
matkailuun liittyviä ohjelmapalveluvaihtoehtoja.
Kunnanjohtajan esitys:
Koulutuksen ja liiketoiminnan sekä matkailun kehittämisen näkökulmasta kunnanhallituksen tulisi harkita ratkaisua seuraavien vaihtoehtojen tai muiden esille tulevien vaihtoehtojen pohjalta:
1. kunta kilpailuttaa ratsastuskeskuksen toiminnan tai
2. kunta jatkaa yhteistyötä nykyisen ratsastuskeskuksen yrittäjän kanssa
tai
3. kunta ottaa ratsastuskeskuksen omaksi toiminnaksi ja yhtiöittää toiminnan.
Päätös:

Kaija Satuli ehdotti, että kunta jatkaa yhteistyötä ratsastuskeskuksen
yrittäjän kanssa (kohta 2). Jarmo Hänninen , Sari Hintikka-Varis ja Anu
Hotti kannattivat ehdotusta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunta jatkaa yhteistyötä nykyisen ratsastuskeskuksen yrittäjän kanssa.
Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Eeva Ruotsalaista.
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakierros 2017 keväällä
Kh 25 §
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johto ilmoittaa 11.1.2017 olevansa
valmis entisen käytännön mukaisesti keskustelemaan erikoissairaanhoidon ajankohtaisista kysymyksistä. Sairaanhoitopiiristä tapaamisiin osallistuvat pääsääntöisesti seuraavat henkilöt: sairaanhoitopiirin johtaja
Risto Miettunen, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, hallintoylihoitaja
Merja Miettinen ja talousjohtaja Kari Janhonen. Kysteri-kuntien tilaisuuteen osallistuu heidän lisäkseen toimitusjohtaja Hannele Holopainen.
Kunnista toivotaan tilaisuuksiin edellisvuoden tapaista miehitystä.
Kuopion, Siilinjärven, Suonenjoen, Rautalammin ja Tuusniemen paikaksi on suunniteltu Kuopiota 12.4.2017 klo 13-15.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus valitsee edustajat kuntakierrokselle.
Päätös:

Kunnanhallitus valitsi edustajiksi kunnanjohtajan, perusturvajohtajan,
perusturvalautakunnan lautakunnan puheenjohtajan sekä kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajan.
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Ilmoitusasiat
Kh 26 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat:
1. Maakuntauudistuksen valmisteluryhmän tiedote: Pohjois-Savon
maakuntauudistus jalkautuu kuntiin.
2. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ilmoitus kiinteistökaupasta.
3. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän pöytäkirja 30.11.2016.
4. Valtiovarainministeriö, maksuerittely, kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2017.
5. Jätekukko: Takaustilanne 31.12.2016
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Kh 27 §
Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden pöytäkirjat:
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.01.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjan tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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eKansallispuistohanke
Kh 28 §
Kansallispuistohankkeen ja puistopäätöksen jälkeen sekä Master Planhankkeen valmistelun yhteydessä on valmisteltu Konneveden ja Rautalammin yhteistä eKansallispuistohanketta. Hankkeen tavoitteet on saada
aikaan kansallispuistolle ekansallispuisto-verkkosovellus, joka palvelisi
laajempaa matkailualuetta, kuntia ja yrittäjiä sekä alueella liikkuvia
matkailijoita. Tavoitteena on virtuaalisen kansallispuistoelämyksen
mahdollistaminen ja saavutettavuuden parantaminen sekä virtuaalisten
verkostojen luominen toimijoiden välille. Hanke muodostaa ja luo sekä
edistää jo olemassa olevien toimijoiden ja hankkeiden kanssa matkailua
ja yritystomintaa sekä lisää työpaikkoja. Lisätavoitteena on kansallispuiston monipuolisen hyödyntämisen monimuotoisena verkkovälitteisenä palvelu-, tieto-, tutkimus- ja oppimiskokonaisuutena.
Muutettu hankehakemus on jätetty Pohjois-Savon ELY-keskukseen.
Hankkeen kustannusarvio on 296.841 euroa, johon on haettu yhteiskunnan julkista tukea 237.473 euroa ja yksityistä rahoitusosuutta (yritykset
tai muut vastaavat) yhteensä 59.368 euroa. Kuntien suoraa rahoitusosuutta ei ole osoitettu. Hakijaksi on ilmoitettu ja esitetty Rautalammin
kuntaa.
Kunnanjohtajan esitys:
Rautalampi suhtautuu myönteisesti vireillä olevaan hankkeeseen ja hyväksyy eKansallispuiston 296.841 euron hankesuunnitelman, siten, että
kuntien maksuosuuksia ei ole kirjattu hankkeeseen.
Hallinnointiin (talouden ja hallinnon hoitoon) liittyvän Rautalammin
kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvitaan rahoitusta koskeva
sopimus Konneveden kunnan kanssa.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
Kh 316 §
Rakennusjärjestyksen uusiminen käynnistettiin ja pantiin vireille vuonna 2013. Rakennusjärjestys oli vanhentunut (2001) ja uudistus käynnistyi hiukan sen jälkeen, kun oli käynnistetty Rautalammin keskustaajaman yleiskaavan laatiminen 2030 ja Etelä-Konneveden rantaosayleiskaavan 2035.
Rakennusjärjestysluonnos ja OAS
Rakennusjärjestyksen laatimista varten on ollut oma työryhmä, jossa on
ollut kunnan ja eri yhteisöjen edustus. Laadinnassa on noudatettu
MRL:n 62 §:n säännöksiä vuorovaikutuksesta. Puheenjohtajana on toiminut kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä rakennustarkastajakunnanrakennusmestari. Rakennusjärjestysluonnos kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi asetetaan myös nähtäville kunnan kotisivuille ja
kunnan ilmoitustaululle.
Rakennusjärjestys vaatii vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ennen nähtäville asettamista, ja se asetetaan myös nähtäville. Niitä on pidettävä yhdessä julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla.
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ja oikeus mielipiteen ilmaisuun rakennusjärjestysluonnoksesta. Rakennusjärjestysluonnoksesta
liiteasiakirjoineen pyydetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen, PohjoisSavon maakuntaliiton ja naapurikuntien (Suonenjoki, Pieksämäki, Hankasalmi, Konnevesi, Vesanto, Tervo) lausunnot.
Rakennusjärjestysehdotus
Rakennusjärjestystä koskevaa luonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mahdollisten huomautusten ja muistutusten perusteella. Sen jälkeen tehdään lopullinen ehdotus Rautalammin kunnan rakennusjärjestykseksi ja se asetetaan MRA 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30
päivän ajaksi. Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää rakennusjärjestysedotuksesta mielipiteensä laatimalla kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle.
Rakennusjärjestyksen MRL:n 16 §:n nojalla hyväksyy kunnanvaltuusto.
Aikataulu
Rakennusjärjestysluonnos ja OAS nähtäville1.1.2016-5.2.2016
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Lausuntopyynnöt viranomaisille ja kunnille 1.1.2016-5.2.2016
Rakennusjärjestysehdotus ja OAS nähtävillä 15.3.2016-15.4.2016
Rakennusjärjestyksen hyväksyminen (valt.) 31.5.2016 mennessä,
Kunnanjohtajan ehdotus:
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusimiseksi kunnanhallitus
hyväksyy aikataulun, joka päättyy valtuuston hyväksymiseen 31.5.2016
mennessä.
Valmistelutyöryhmän rakennusjärjestysluonnos pyritään esittelemään
joulukuussa 2015 kunnanhallitukselle yhdessä OAS:n kanssa siten, että
ne voidaan asettaa nähtäville tammikuuksi 2016. Samanaikaisesti pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta. Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä maalis-huhtikuussa 2016.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

____________________________
Kh 346 §
Liitteet 20-21

Työryhmän esitys rakennusjärjestysluonnokseksi esitellään kokouksessa
ja teknisellä osastolla valmisteltu OAS luonnos. Rakennusjärjestysluonnos ja OAS asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja samanaikaisesti pyydetään lausunnot viranomaisilta ja naapurikunnilta. Valmistuneesta rakennuslakiluonnoksesta ilmoitetaan vielä paikallisessa mediassa.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy MRL:n 62 §:n mukaisen työryhmän valmistelun rakennusjärjestysluonnokseksi ja siihen liittyvän valmistellun
OAS:in ja päättää, että ne asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja
siitä ilmoitetaan vielä paikallisessa mediassa.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________
Kh 29 §
Liite 6

Nähtäville asettamisen ja saatujen viranomaislausuntojen jälkeen valmistelutyöryhmä on kokoontunut vuoden 2016 aikana. Sen jälkeen syksyn 2016 aikana on käyty vielä neuvottelut ELY-keskuksen kanssa hei-
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dän antamansa lausunnon pohjalta rakennusjärjestyksestä ja OAS:stä.
Rakennusjärjestysluonnos on nyt mahdollisuus esitellä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy lopullisen rakennusjärjestysluonnoksen ja
asettaa sen yhdessä OAS:in kanssa vielä nähtäville ennen valtuuston lopullista hyväksymiskäsittelyä. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä
pitämisen jälkeen kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Asiantuntijana kuultiin rakennustarkastaja/kunnan rakennusmestari
Antti Tuppuraa.
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Lausunto jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta
Ympltk 37 §
Liite 3

Savo-Pielisen jätelautakunta pyytää Rautalammin kunnalta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa 31.8.2016 mennessä laatimastaan
jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta, joka on voimassa vuoteen 2022
saakka.
Jätepoliittisen ohjelman tavoitteena on, että kunnat yhdessä asettavat
tahtotilan vastuulleen kuuluvan jätehuollon kehittämiselle alueellaan.

Teknisen johtajan ehdotus:
Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan lausunto:
Jätepoliittisen ohjelman luonnoksessa käydään kattavasti läpi jätehuollon järjestämiseen liittyvät tavoitteet suunnittelukaudelle. Esitetyt toimenpiteet ovat konkreettisesti toteutettavia ja vastuunjako melko selvä.
Seurannan osalta on esitetty jätehuollon toteuttamiseen liittyvät seurattavat asiat, joita kukin toteuttaja seuraa toiminnassaan.
Ehkä suurimpana muutoksena kunnissa on nähtävissä hyötyjätteiden
keräyksen muutokset sen siirtyessä pitkälti Suomen Pakkauskierrätys
RINKI Oy:n hoidettavaksi. Rautalammin ympäristölautakunnan mielestä hyötyjätteiden keräyksen palvelutaso kunnittain tulee edelleen olla
määritelty siten, että kuntien ja kuntalaisten yhdenvertaisuus säilyy.
Hyötyjätteiden keräyksen palvelutasoa määriteltäessä tulee kesäaikaiset
palvelut mitoittaa ottamalla huomioon myös kesäasutuksen tarpeet.
Kuntien hankintoihin sekä kunnissa tapahtuvaan jätehuollon kehittämiseen on jätepoliittisessa ohjelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. Tämän toiminnan kehittäminen kunnissa tulisi kuitenkin varmistaa ohjaamalla ja neuvomalla kuntien henkilöstöä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Jätepoliittisen ohjelman luonnos on liitteenä 3.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________
Kh 239 §
Liite 1
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä edellä esitettyyn ympäristölautakunnan lausuntoon.
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Erityisesti muutostilanteissa ja tulevaisuudessa on huolehdittava siitä,
että jätehuollon palvelupisteet sijaitsevat pääasiallisesti Rautalammin
kunnassa, jotta kiinteistöjen omistajien, yrittäjien ja muiden jätteitä tuottavien ei tarvitse lähteä kuljettamaan jätteitä oman kunnan ulkopuolella
omana aikana ja omin kustannuksin sekä välinein.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________
Kh 30 §
Liite 7

Savo-Pielisen jätelautakunta on lähettänyt 30.11.2016 vuoteen 2022
saakka ulottuvan jätepoliittisen ohjelman kuntien käsiteltäväksi. Tavoite
on viedä ohjelma jokaisessa kunnassa valtuuston päätettäväksi.
Ohjelmaluonnoksessa mm. todetaan, että jätteen haltijan vastuulle ohjelman mukaan kuuluvat elinkeinotoiminnan jätteet. Tällöin jätteen haltija on velvollinen järjestämään etusijajärjestys huomioon ottaen asianmukaisen jätehuollon. Jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta todetaan,
että alueella on käytössä Jätekukon kilpailuttama jätteiden kiinteistökohtainen jätteenkuljetus asukkaiden puolesta, mutta jätteenkuljetus tarjotaan kaikilla niillä alueilla, joihin jäteautolla pääsee.
Edellä olevat ohjelmaluonnoksen rajoitukset saattavat rajoittaa jätteenkeräillyn ja kuljetuksen ja siltä osin olisi hyvä selventää näitä ohjelmakohtia.

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Savo-Pielisen jätelautakunnan Jätepoliittisen ohjelman 2022 hyväksymistä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Rautalammin kuntakeskuksen liikennejärjestelyt
Kh 232 §
Liite 9

Rautalammin kunta on 2000-luvun alusta saakka tehnyt esityksiä kantatie 69:n liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi Rautalammin kuntakeskuksessa. Kunta on esittänyt mm. kokonaisvaltaisia
pysyviä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten liikenneympyrän tai kiertoliittymän rakentamista ns. Vaajasalmen ja Kantatien 69:n
risteysalueelle. Valtiolta on ilmoituksen mukaan puuttunut rahaa em.
liikennejärjestelmän rakentamiseen. Rautalammin kunta on varannut
vuoden 2016 talousarvioon 200.000 euron määrärahan kuntakeskuksen
liikennejärjestelyjä varten. Tuo liikennejärjestely on edelleen ajankohtainen ja ajankohtaisempi kuin aikaisemmin, koska parin vuoden sisällä
kuntakeskuksen läpi arvioidaan raskaan puutavaraliikenteen merkittävästi lisääntyvän Äänekosken biometsätehtaan valmistumisen ja sen
tarvitseman raaka-ainehuollon johdosta.
Tässä yhteydessä on huomattava, että kunta on tehnyt myös useita liikenneturvallisuussuunnitelmia 2000-luvun alun jälkeen, joissa on esitetty pienempiä liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta nekään
eivät ole toteutuneet, ellei tällaisena pidetä valaistuksen uusimista
vuonna 2015 ja aikaisempaa kantatien uudelleen päällystämistä keskustaajamassa.
Nopeusvalvontaa koskevat rakenne- ja kojeratkaisut ovat olleet huomaamattomia, ja luultavasti sen takia nopeusrajoituksia ei ole noudatettu.
Rautalammin kunta esitti 29.8.2016 neuvottelussa ELY-keskuksen
kanssa pääraitin kokonaisvaltaisen liikennesuunnitelman käynnistämistä, jossa tulee huomioida jalankulkijat, pyöräilijät, kauppa- ja liikelaitokset, yrittäjät, henkilöautoliikenne ja lisääntyvä kuorma-autoliikenne.
Kunnan puolelta esitettiin erilaisia vaihtoehtoja tarkastella ja suunnitella
kantatietä koskevia toteutusvaihtoehtoja keskustaajamassa. Lisäksi kunta esitti ELY-keskukselle kiinnitettävän entistä enemmän huomiota
Rautalammilla olevan alemman asteisen tiestön peruskunnostukseen ja
talvi- ja kesäkunnossapitoon, liite 9.
Neuvottelussa Pohjois-Savon ELY-keskus oli valmis tukemaa nopeusrajoituspylväiden asentamista kuntakeskukseen kantatie 69:lle nopeuksien
alentamiseksi, koska valvontanäytöt eivät ole olleet riittäviä. Lisäksi
ELY:llä tuntui olevan valmiuksia tarkastella Konnekosken Myhinpää ja
Kasan (valtatie 9) välistä maantietä kansallispuiston kävijämäärän li
sääntymisen johdosta. Sen sijaan ELY-keskuksella ei ollut valmiuksia ja
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rahaa laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen kantatien 69 suunnitteluun
keskustaajamassa, eikä esim. Kirkkopuiston kohdalla kantatie 69:n
suuntaamiseen rakennusasemakaavan mukaisesti tiealueella siten, että
kahden suuren puurakennuksen kohdalla tielinjaus olisi voitu tarkistaa
Kirkkopuistikon puolelle.
Tiejohtaja esitti nimettäväksi työryhmää suunnittelemaan liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Kunnan puolelta todettiin, että kunta
haluaa olla vaikuttamassa siihen, millaisia liikenneratkaisuja voidaan toteuttaa, varsinkin silloin, jos kunta on osittain maksamassa liikennejärjestelysuunnittelua. Kun raskas liikenne tulee merkittävästi kasvamaan
Ääneskosken biotuotetehtaan valmistumisen jälkeen, on raskaan liikenteen sujuminen huomioitava liikenneratkaisuja suunniteltaessa keskustaajama-alueella. Tämä liittyy myös yleiskaavan laatimiseen ja siihen,
että Rautalammin keskustaajaman yleiskaava 2030 laatiminen on vielä
kesken ja siinä on esitetty kantatie 69 koskevia rakenneratkaisuja.
Hallintojohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittää Itä-Suomen poliisilaitokselle (Suokatu 44, 70100
Kuopio), että Rautalammin kuntakeskukseen asennettaisiin liikennevalvontaa varten pysyvät nopeusvalvontalaitteet. Esitettyä ratkaisua tukee
Pohjois-Savon ELY-keskus. Rautalammin kunta on varannut vuoden
2016 talousarvioon määrärahan liikennejärjestelyjä varten. Vuoden
2016 aikana kunnalla on valmius tukea taloudellisesti pysyvien nopeusvalvontalaitteiden asentamista kuntakeskukseen.
Kunnanhallitus antaa kaavoitusjaostolle tehtäväksi Rautalammin kunnan puolesta valmistella ja seurata kantatie 69 ratkaisuvaihtoehtoja kuntakeskukseen suunnitteluryhmän tukena ja tuoda asiat kunnanhallituksen käsiteltäväksi. ELY:n ja kunnanväliseen työryhmään nimetään kunnan edustajaksi Rautalammin kunnan tekninen johtaja, joka esittelee
em. asiat kaavoitusjaostolle.
Kunnanhallitus on valmis arvioimaan lisämäärärahatarvetta vuoden
2017 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Kunnanhallitus esittää edelleen, että Pohjois-Savon ELY-keskus ottaa
työn alle seuraavien maanteiden peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeet:.
- Saikarin tien peruskorjaus
-Myhinpään tien peruskorjaus
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Konnekoskelta Törmälän loma- ja kurssikeskukseen olevan maantien
päällystäminen kansallispuiston kävijämäärän kasvun johdosta. Vuonna
2015 kansallispuistossa kävijöitä oli noin 14.000.
-Kerkonkosken maantien n:ro 543 uudelleen päällystäminen.
Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

______________________
Kh 31 §
Liite 8
Kunnanvaltuuston varasi vuoden 2017 talousarvioon 50.000 euron määrärahan mm. nopeusvalvontakameroiden investoimiseen Rautalammin
keskustaajamaan kantatie 69:n varteen molempiin päihin ydintaajamaa.
Vuoden 2017 taloussuunnitelmaan varattiin 150.000 euroa. Suunnittelutyö yhdessä ELY-keskuksen ja kunnan välillä on käynnistynyt. Kunta
on asettanut omia tavoitteita suunnittelutyölle. Suunnittelutyön aloituskokous on pidetty 11.1.2017. Kunta ei ole suinkaan esim. luopunut kiertoliittymätarpeesta, eikä siitä, että kortteliin 83 tulee kauppa- ja liikekeskus (Liite 13.10.2016). Nämä asiat on otettu esille aloituskokouksessa ja suunnitteluhankkeessa liikennejärjestelyt on tulevaisuutta varten
porrastettu.
Suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi kevään 2017 aikana. Kaavoitusjaosto valmistelee kunnanhallituksen tukena liikennejärjestelyjä, ja
tekninen johtaja esittelee ja informoi asiat kaavoitusjaostolle.
Itä-Suomen poliisilaitoksen edustaja oli valmis hyväksymään nopeusvalvontakameroiden asentamisen Rautalammin keskustaajamaan, mikäli
rahoitus rakentamiselle onnistuu. ELY-keskus on luvannut kirjallisesti
puoltaa nopeusvalvontakameroiden asentamista kuntakeskukseen. ELYkeskuksen edustajan mukaan, keskus on valmis tekemään lupasopimuksen kunnan kanssa kantatie 69:n varteen kuntakeskuksista asennettavista
nopeusvalvontakameroista ja tarkemmasta sijoittelusta.
Kunnan tulee hankkia kamerat ja hoitaa asentaminen. Kamerat maksavat kappaleelta noin 15.000 euroa ja sähköliittymä rakentamisineen noin
5000 euroa.
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Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallituksen tietoon merkitään, että liikennejärjestyjä koskeva
suunnittelutyö jatkuu. Huomioon otetaan myös korttelin 83 mahdolliset uudet liittymäjärjestelyt ja liikennejärjestelyjen toisen (2) vaiheen suunnittelutarpeet (kiertoliittymä) (Liite 11.1.2017). ELYkeskus toimittaa myönteisen lausunnon poliisihallinnolle nopeusvalvontakameroiden asentamisesta Rautalammin kuntakeskukseen rajoittamaan liikennenopeuksia.
Kunnanhallitus antaa teknisen osaston tehtäväksi hankkia poliisihallinnon edellyttämät nopeusvalvontakamerat ja pystyttää ne sen jälkeen, kun sijoituspaikat on hyväksytty. Hankinta- ja rakentamistöihin on käytettävissä 50.000 euron suuruinen budjettimääräraha
vuonna 2017.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Uudenlaiset tapahtumat, teemahanke
Kh 32 §
Liite 9
Janoisen Karhun yrittäjät Maarit ja Tomi Latvala ovat suunnitelleet
hanketta, jossa rakennetaan Suomi 100 -teemalla Suomen markkaajan seteleiden näyttelyä. Suomi sai omana markkamääräisen rahansa 1860, ollen yksi harvoista maista, joilla oli oma raha käytössä ennen itsenäistymistä.
Näyttelyn operatiivisena toteuttaja on Janoinen Karhu Oy/ yrittäjä ja
rahakokoelman omistaja Tomi Latvala. Hankkeessa toteutetaan
näyttely tai osanäyttely myös Rautalammin museossa. Hankkeessa
on yhteistyökumppanina Rautalammin Osuuspankki.
Hankkeen ” Itsenäisyyden ajan Suomen markka” kustannusarvio on
9500 €, sisältäen vuokrat, ostopalvelut ja muut kulut. Rahoitusta
haetaan Mansikka ry:ltä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Hankkeelle tarvitaan virallinen hakija, joka voi olla yleishyödyllinen
organisaatio tai kunta. Yrittäjät ovat pyytäneet kunnalta kannanottoa,
voiko se toimia hankkeen virallisena hakijana, joka huolehtii rahoituksen ja kirjanpidon.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus keskustelee Rautalammin kunnan mahdollisuudesta
hallinnoida liitteen 9 mukaista hanketta.
Päätös:

Kunnanhallitus totesi, että Rautalammin kunnalla ei ole mahdollisuutta tällä aikataululla ottaa hanketta hallinnoitavakseen.
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