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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 24 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös:  
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 25 §  

Kuntalain 103 §: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 val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 20.4.2017 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 20.4.2017. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 26 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan torstaina 27. huhtikuuta 2017 klo 9.00. 

 

Päätös:  
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 27 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös:   
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Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 

 

Kh 316 §  

Rakennusjärjestyksen uusiminen käynnistettiin ja pantiin vireille vuon-

na 2013. Rakennusjärjestys oli vanhentunut (2001) ja uudistus käynnis-

tyi hiukan sen jälkeen, kun oli käynnistetty Rautalammin keskustaaja-

man yleiskaavan laatiminen 2030 ja Etelä-Konneveden rantaosayleis-

kaavan 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 toi-

minut kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä rakennustarkastaja-

kunnanrakennusmestari. Rakennusjärjestysluonnos kunnan uudeksi ra-

kennusjärjestykseksi asetetaan myös nähtäville kunnan kotisivuille ja 

kunnan ilmoitustaululle. 

Rakennusjärjestys vaatii vielä osallistumis- ja arviointisuunnitelman en-

nen nähtäville asettamista, ja se asetetaan myös nähtäville. Niitä on pi-

dettävä yhdessä julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan kunnan ilmoitustau-

lulla.  

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus ja oikeus mielipiteen il-

maisuun rakennusjärjestysluonnoksesta. Rakennusjärjestysluonnoksesta 

liiteasiakirjoineen pyydetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-

Savon maakuntaliiton ja naapurikuntien (Suonenjoki, Pieksämäki, Han-

kasalmi, Konnevesi, Vesanto, Tervo) lausunnot. 

 

Rakennusjärjestysehdotus 

Rakennusjärjestystä koskevaa luonnosta tarkistetaan saatujen lausunto-

jen ja mahdollisten huomautusten ja muistutusten perusteella. Sen jäl-

keen tehdään lopullinen ehdotus Rautalammin kunnan rakennusjärjes-

tykseksi ja se asetetaan MRA 6 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 

päivän ajaksi. Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää rakennusjärjes-

tysehdotuksesta mielipiteensä laatimalla kirjallisen muistutuksen kun-

nanhallitukselle. 

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 pyy-

detään lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta. Rakennusjärjes-

tysehdotus 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. Rakennusjärjestysluon-

nos ja OAS asetetaan julkisesti nähtäville 4.1.-8.2.2016 ja samanaikai-

sesti pyydetään lausunnot viranomaisilta ja naapurikunnilta. Valmistu-

neesta rakennuslakiluonnoksesta ilmoitetaan vielä paikallisessa medias-

sa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus hyväksyy MRL:n 62 §:n mukaisen työryhmän valmiste-

lun 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 val-

mistelutyöryhmä on kokoontunut vuoden 2016 aikana. Sen jälkeen syk-

syn 2016  
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 aikana on käyty vielä neuvottelut ELY-keskuksen kanssa heidän anta-

mansa lausunnon pohjalta rakennusjärjestyksestä ja OAS:stä. Rakennus-

järjestysluonnos 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 lo-

pullista hyväksymiskäsittelyä. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä 

pitämisen jälkeen kunnanhallitus tekee esityksen valtuustolle. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Asiantuntijana kuultiin rakennustarkastaja/kunnan rakennusmestari Ant-

ti Tuppuraa. 

 

_____________________________ 

 

Ympltk 16 § 

Liite 7 Rakennusjärjestysehdotus on ollut yleisesti nähtävillä kunnanviraston 

yhteispalvelupisteessä sekä kunnan internetsivuilla 26.1.-24.2.2017. 

Lausuntonsa ovat antaneet Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon 

pelastuslaitos, Kuopion hätäkeskus, Kuopion kulttuurihistoriallinen mu-

seo ja Rautalammin vapaa-ajanasukastoimikunta. 

 

 Pohjois-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 

mm. automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen tai poistamisen lu-

vanvaraisuuteen, savunpoistoikkunoiden pinta-alaan ja sijoitukseen ja 

tapahtumien järjestämisen luvanvaraisuuteen. 

 

 Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että rakennus-

järjestyksessä tulisi näkyä asianmukaiset viittaukset lain säännöksiin. 

Lisäksi ELY-keskus on ottanut kantaa mm. siihen, että Rautalammin 

kunnan rakennusjärjestysehdotus sallisi naapurikuntia suuremman 

enimmäisrakennusoikeuden. 

 

 Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on lausunnossaan todennut, että 

arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta olisi lisättävä pykä- 
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 län 4 tekstiosuuteen maininta maanomistajan velvollisuudesta selvittää 

maallaan mahdollisesti sijaitsevat suojeltavat kohteet ja alueet. 

 

 Rautalammin vapaa-ajanasukastoimikunta on lausunnossaan esittänyt, 

että kohdassa ”6 §, Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuin-

pientalotontilla” muutettaisiin muotoon ”6 §, Vapautukset toimenpide-

luvan hakemisesta asuinpientalotontilla ja vapaa-ajan asuintontilla”. 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 Esitetään rakennusjärjestysehdotus kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin tarkennuksin: 

 

Muutetaan kohta ”11 § Ympäristön hoito ja valvonta, Katselmuksen 

ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön omistajille / haltijoil-

le ympäristölautakunnan päättämällä tavalla, ” muotoon ”Katselmuksen 

ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistön omistajille / haltijoil-

le hallintolain edellyttämällä tavalla.” 

 

Muutetaan kohta ”6 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuin-

pientalotontilla”, muotoon ”6 § Vapautukset toimenpideluvan hakemi-

sesta asuinpientalotontilla ja vapaa-ajan asuintontilla.”. 

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 

mm. automaattisen sammutuslaitteiston asentamisen tai poistamisen lu-

vanvaraisuuteen, savunpoistoikkunoiden pinta-alaan ja sijoitukseen sekä 

tapahtumien järjestämisten luvanvaraisuuteen. Automaattisen sammu-

tuslaitteiston lisäämisestä tai poistamisesta ei ole erikseen tarpeen mai-

nita rakennusjärjestyksessä, koska asiasta on määrätty Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (125 § 2 mom.). Suomen rakentamismääräyskokoelmas-

sa on määrätty savunpoistosta (E2 11.4). Tilaisuuksien luvittamisen tar-

kempaa käsittelyä rakennusjärjestyksessä ei ole tarpeen tehdä, koska 

asiasta on määrätty maankäyttö – ja rakennuslaissa ja Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmassa. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että rakennus-

järjestyksessä tulisi näkyä asianmukaiset viittaukset lain säännöksiin. 

Lisäksi ELY-keskus on ottanut kantaa mm. siihen, että Rautalammin 

kunnan rakennusjärjestys sallisi naapurikuntia suuremman enimmäisra-

kennusoikeuden. Rakennusjärjestysehdotuksessa ranta-alueilla talousra-

kennusten kerrosalan yläraja on sidottu rakennuspaikan kokoon niin, et-

tä talousrakennusten kerrosala saa olla yhteensä enintään 10 % raken-

nuspaikan pinta-alasta.   
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Rakennusjärjestystä uudistaneen työryhmän näkemyksen mukaan tällä 

vältytään liian tiheältä rakentamiselta ja estetään haitalliset maisema-

vaikutukset. 

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on lausunnossaan todennut, että 

arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta olisi lisättävä pykälän 

4 tekstiosuuteen maininta maanomistajan velvollisuudesta selvittää 

maallaan mahdollisesti sijaitsevat suojeltavat kohteet ja alueet. Raken-

nusjärjestykseen ei ole tarpeen tehdä muutoksia kyseiseen kohtaan, kos-

ka maanomistajan velvollisuuksista säädetään maankäyttö- ja rakennus-

laissa sekä muinaismuistolaissa. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

_______________________________ 

 

Kh 99 § 

Liitteet 5-6 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Rautalammin 

kunnan rakennusjärjestys sisältöineen hyväksytään ympäristölautakun-

nan tekemin tarkistuksin. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

                                            Asiantuntijana kuultiin vt. tekninen johtaja Antti Tuppuraa. 

 

_______________________________ 

 

Kv 28 § 

Liitteet 1-2 

 

Päätös: 
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Kuntavaalien tulos 
 

Kh 135 §   

Liite 1 Keskusvaalilautakunnan on heti annettava valtuustolle luettelo valtuute-

tuiksi valituista ja heidän varajäsenistään vaalilain mukaisesti. 

 

Kuntalain mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kun-

tavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisis-

tä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kui-

tenkin vähintään kaksi. 

 

Keskusvaalilautakunta on jättänyt kunnanvaltuustolle kuntavaalien tu-

loksen 2017, liite 1.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Kunnanhallitus päättää saattaa keskusvaalilautakunnan ilmoituksen val-

tuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään tiedoksi kunnanvaltuustol-

le. 

 

Päätös:   

 

______________________________ 

 

Kv 29 § 

Liite 3 

 

Päätös: 
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