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x Hakkarainen Olavi, pj.

Hämäläinen Ossi, vj.

x Urpilainen Antti, I vpj.

Kauppinen Markku, vj.

x Minkkinen Timo, 2. vpj.

Tobiasson Heikki, vj.

x Karstinen Orvokki

Hautanen Maire, vj.

x Kauppinen Sirkka

Näsi Anneli, vj.

x Liimatainen Marjatta

Kinnunen Sirpa, vj.

- Sagulin Seppo

-

Thorström Tarmo, vj.

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

(ja läsnäolon peruste)

x Erja Moisio, kunnanhallituksen edustaja
x Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja
--------x Hertteli Jukka, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
- ( ), rakennustarkastaja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varustettu nimikirjaimillamme.
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Virka-asema

Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Teknltk § 43
04.12.2018

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 80 mukaan kokouskutsun
antaa
puheenjohtaja
tai
hänen
estyneenä
ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian
kohdalla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun
yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla,
liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Hallintosäännön § 82 mukaan: Esityslista julkaistaan kunnan
verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa
pidettävät
tiedot
sekä
henkilötiedot,
joihin
ei
liity
tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan
poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä
tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei
julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden
tiedonsaanti-intressit.
Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84 mukaan Toimielimen
jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse
kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai
esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi
kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös
puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa
kutsun varajäsenelle. Muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Tekninen johtaja:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Teknltk § 44
04.12.2018

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 98 Pöytäkirjan pitämisestä ja
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä ovat erimielisiä kokouksen kulusta, pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan
allekirjoittaa
pöytäkirjanpitäjä.

puheenjohtaja

ja

varmentaa

Pöytäkirja
tarkastetaan
toimielimen
päättämällä
tavalla.
Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä
pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun
tarkastustaan osoittava merkintänsä.
Tekninen johtaja:
Lautakunta valitsee Orvokki Karstisen ja Sirkka Kauppisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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FINGRID OYJ:N OSTOTARJOUS KIVIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMASTA TILAAN
PELTOKANGAS 1:203 KUULUVASTA ERILLISESTÄ PALSTASTA
Teknltk § 45
04.12.2018

Liite nro 17

Fingrid Oyj rakentaa kolmannen vaihtosähköyhteyden Suomesta
Ruotsiin. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely
on käynnissä Oulun seudulta Keminmaalle ja sieltä edelleen
Torniojoelle.
Tuon kolmannen valosähköyhteyden siirtämä sähkö on kyettävä
siirtämään Oulusta edelleen Etelä-Suomen kulutusalueille. Tämän
vuoksi Fingrid Oyj:n on saneerattava Petäjävedeltä Oulun seudulle
johtava 220 kV voimajohto 400 kV voimajohdoksi. Kyseinen
voimajohto on nimetty Metsälinjaksi. Voimajohtoa varten on Fingrid
Oyj teettänyt ympäristövaikutusten arvioinnin 2012 ja voimajohdon
rakentamista koskeva suunnittelu on käynnissä.
Siirtomatka Torniojoelta Petäjävedelle on niin pitkä, että Fingrid
Oyj:n on rakennettava Metsälinjan varrelle Kivijärven kunnan
alueelle ns. loistehoa voimajohdosta kompensoiva sähköasema.
Sähköaseman sijainniksi on valikoitunut alue, josta osan
muodostaa kivijärven kunnan omistamaan tilaan Peltokangas RN:o
1:203 (265-401-1-203) kuuluva erillinen palsta.
Fingrid
Oyj
on
teettänyt
metsänhoitoyhdistyksellä
metsätalousarvion em. tilaan Peltokangas RN:o 1:203 kuuluvasta
palstasta. Arvio on liitteenä ostotarjouksessa.
Kyseisen n. 1.8 ha:n käypä metsätaloudellinen arvo mhy:n arvion
mukaan on 2 800 €. Arviossa metsämaan maapohja on hinnoiteltu
390 €/ha ja joutomaa 50 €/ha.
Fingrid Oyj on hinnoitellut maapohjan arvoksi 3 000 €/ha normaalin
metsämaan osalta ja 1 000 €/ha voimajohtoalueen osalta. Tällöin
kokonaisarvoksi ilman kokonaiskorjausta tulee puuston kanssa
pyöristettynä 6 600 €. Mhy:n arviossa on käytetty kokonaisarvon
korjausta 25 %, kuten summa-arvon menetelmällä arvioinneissa on
tapana. Fingrid Oyj ei käytä kokonaisarvon korjausta.
Fingrid Oyj tarjoaa Kivijärven kunnan omistamasta tilasta
Peltokangas RN:o 1:203 kuuluvasta erillisestä liitekartan
mukaisesta palstasta 6 600 €.
Ostotarjous liitteineen on tämän pöytäkirjan liitteenä nr:o 17.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tilaan Peltokangas
RN:o 1:203 kuuluvan erillisen n. 1.8 ha:n suuruisen palstan
myymistä Fingrid Oyj:lle ostotarjouksen mukaisesti kokonaishintaan
6 600 €.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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Lisäksi
ostaja
vastaa
kaupanvahvistajan
palkkiosta,
lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastus

Kunnanhallitus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSOISTA VUODELLE 2019
Teknltk § 46
04.12.2018

Liite nro 18

Sydän-Suomen jätelautakunta valmistelee jätetaksaa vuodelle
2019. Jätelautakunnan kokouksessa 8.11.2018 §:ssä 41 käsiteltiin
kunnan ensisijaisen vastuun sekä kunnan toissijaisen vastuun
piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset
koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Uuraista,
Saarijärveä ja Äänekoskea.
Merkittävimmät muutokset:
- Perusmaksujen yhtenäistäminen koskemaan kaikkia kuntia, jolloin
perusmaksu on kaikissa kunnissa suuruudeltaan sama.
- Aluekeräyspistemaksujen korotukset ja maksuluokkien lisäys.
- Jäteaseman maksujen hyväksyminen jätelautakunnassa muuttaa
ne julkisoikeudellisiksi.
Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan myös §:ssä 42
jätekeskuksen taksan sekä jätekeskuksen TSV-taksan. Nämä
taksaluonnokset koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa,
Kivijärveä, uuraista, saarijärveä, Äänekoskea, Viitasaarta ja
Pihtipudasta. Jätekeskuksen maksut hyväksytään ensimmäistä
kertaa jätelautakunnassa, jolloin ne muuttuvat julkisoikeudellisiksi.
Taksaluonnokset on asetettu nähtäville 9.11.-10.12.2018 väliseksi
ajaksi
Saarijärven
kaupungin
verkkosivuille
http//www.saarijarvi.fi/sisalto/paatoksenteko.
Lisäksi
taksaluonnokset on nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla.
Jätelautakunta varaa jäsenkunnille mahdollisuuden antaa
lausunnon uuteen jätehuollon taksaan, joka koskee molempien §
41 ja § 42 mukaisia käsittelyjä eli kunnan ensi ja toissijaisen
vastuun piiriin kuuluvien jätteiden maksuja sekä jätekeskuksen
vastaanottotaksaa että TSV- vastaanottotaksaa. Lausuntoa
pyydetään
10.12.2018
mennessä
osoitteeseen
jatelautakunta@saarijarvi.fi.
Jätelautakunnan
18.12.201.

on

tarkoitus

hyväksyä

Jätelautakunnan
pöytäkirja
kiertää
taksaluonnosasiakirjat ovat liiteenä 18.

taksat

kokouksessa

kokouksessa

ja

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta antaa lausuntonaan, että Kivijärven kunnalla ei
ole huomautettavaa jätetaksoista vuodelle 2019.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastus

Sydän-Suomen jätelautakunta

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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METSÄN HAKKUU TILAAN LEPPÄNIEMI 1:196 KUULUVALLA HAKKUUKUVIOLLA
316
Teknltk § 47
04.12.2018

Liite nro 19

Kunnalle on tullut asukkailta toivomus suorittaa hakkuu
Puralankylällä sijaisevalla Leppäniemi 1:196 tilalla siajisevalta
hakkuukuviolta 316.
Paikalla suoritetussa maastokatselmuksessa 31.10.2018 todettiin,
että metsä on uudistuksen tarpeessa.
Alue sijaitsee rantayleiskaava-alueella. Hakkuukuvion 316 ja
rantaviivan välissä on vesijättöä, joten hakkuu ei kohdistu
rantaviivaan saakka. Yleiskaavassa ohjataan metsien käsittelyä alla
olevalla yleismäärityksellä:
METSÄNHOITOSUOSITUKSET
Maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä noudatetaan
erityista harkintaa. Rantametsien käsittelyssä on noudatettava
kulloinkin
voimassa
olevia
valtakunnallisia
rantametsien
käsittelysuosituksia. Rantametsissä käsittelykuviot suositellaan
rajattaviksi sopivia maastonmuotoja noudatellen. Hakkuiden
suunnittelussa tulee käyttää maaston tarjoamia mahdollisuuksia,
jotta maisemanäkymä säilyisi yhtenäisenä. Rantavyöhykkeen
leveys suositellaan jätettäväksi niin suureksi, että siitä muodostuu
selkeä käsittely-yksikkö.
Rantavyöhykkeelle
pyritään
jättämään
lehtipuustoa
mahdollisimman paljon. Maisemalle ja monille eläin- ja kasvilajeille
tärkeiden lehtipuiden ja alikasvuston turhaa raivausta on syytä
välttää.
Uudistaminen pyritään tekemään luontaisesti tiheää siemen- ja
suojuspuuasentoa käyttäen aina, kun siihen on edellytyksiä.
Rantametsien laajoja avohakkuita ei suositella. Uudisaloille
suositellaan jätettäväksi maismapuita. Pieniä saaria ja niemiä ei
tule käsitellä avohakkuilla, mieluummin em. kohteet olisi syytä
jättää kokonaan hakkaamatta.
Maisemahoidollisista
syistä
kiertoajan
jatkaminen
ja
uudistuskypsän metsikön harventaminen voi olla perusteltua.
Luonnonsuojelullisesti tai maisemallisesti erityisen merkittävillä
alueilla voidaan muuten vajaatuottoista metsikköä pitää
kehitettäväksi kelvollisena.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rantakallioiden ja hiekkarantojen
ympäristöihin. Kitumaiden kalliometsiköille suositellaan erityisen
varovaista käsittelyä tai niiden jättämistä luonnontilaisiksi.
Normaalisti metsäkuvasta poikkeavat maisemallisesti arvokkaat
puuyksilöt suositellaan säilytettäviksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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Voimakasta lannoitusta tai maanmuokkausta tulee välttää.
Metsäojiin on suunniteltava suodatusvyöhykkeet siten, etteivät ne
laske suoraan vesistöön.

Rantametsien valtakunnallisissa käsittelysuosituksissa rantametsä
on rantaan rajoittuva metsän osa, johon voi kuulua suojavyöhyke,
maisemakohde ta arvokas elinympäristö.
Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan vesistön tai pienveden reunaan
jätettävää suojakaistaa. Kaista jätetään vesiensuojelun sekä
luonnonarvojen tai maiseman vuoksi.
Suojavyöhykkeen koskematon pintakasvillisuus vähentää ja estää
kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutumista hakkuualalta vesistöön.
Suojavyöhykkeeseen rajoittuvaa talousnetsää voidaan käsitellä
kuten tavanomaista talousmetsää.
Suojavyöhykkeen leveys voi vaihdella maanpinnan kaltevuuden,
maalajin, metsätaloudellisen toimenpiteen ja vesistön luonteen
mukaisesti. Suojavyöhykkeen leveyttä ja vyöhykkeelle jätettävän
puuston määrää vaihtelemalla käsittelyt voidaan sopeuttaa
mahdollisimman hyvin vesien suojelun sekä luonnonarvojen ja
maiseman säilyttämisen tarpeisiin. Suojavyöhykkeen leveys
maanpinnan kaltevuus huomioiden on 10m – 20 m jokien, lampien
ja järvien rannoilla.
Kiinteistökartta ja RYK:n karttaote ovat liittenä 19.

Tekninen johtaja:
Metsän
uudistus
suoritetaan
suojapuuasentoa käyttäen.

luontaisesti

siemen-

Maisemahoidollisista
syistä
kiertoajan
jatkaminen
uudistuskypsän metsikön harventaminen on perusteltua.

ja
ja

Suoritetaan harvennushakkuu suojavyöhykkeellä siten, että
hyväkuntoiset männyt, pienet kuuset ja mahdolliset lehtipuut
säilytetään. Hakkuu tulee suorittaa, siten että aluskasvillisuutta ei
tarpeettomasti rikota.
Suoritetaan uusi katselmus paikan päällä, johon kutsutaan tekninen
johtaja, naapurikiinteistöjen omistajat, Mhy:n edustaja ja teknisen
lautakunnan puheenjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018

90

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeksi

Pöytäkirjan tarkastus

Tekninen johtaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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AIESOPIMUS BIOENERGIAN RAAKA-AINEEN HANKINNASTA
Teknltk § 48
04.12.2018

Liite nro 20

Saarijärven Kaukolämpö Oy / mahdollisesti perustettava uusi
osakeyhtiö (työnimi Saarijärven Biokaasu Oy) suunnittelee
rakentavansa bioenergialaitoksen Saarijärvelle. Bioenergiaa
(Biokaasua)
tuotettaisiin
pääasiassa
biojätteestä
ja
vedenpuhdistamo lietteestä.
Kivijärven kunnan jätevedenpuhdistamolietteiden vuosittainen
määrä on n. 180 t/v. Hankintasopimuksen tavoiteltu toimitusmäärä
on vähintään 5 t/kk. Tilaajan vastaanottokapasiteetti on max. 15
t/kk. Tilaaja noutaa raaka-aineen sovitusta noutopisteestä
Kivijärven kunnan alueelta. Raaka-aineen toimittaja vastaa raakaaineiden välivarastoinnista ennen noutoa. Vaaravastuu siirtyy
tilaajalle sen jälkeen, kun raaka-aine on toimitettu välivarastosta
tlaajalle tai mikäli tilaaja noutaa raaka-aineen noutopisteestä, sen
jälkeen
kun
tilaaja
on
lastannut
raaka-aineen
kuljetusvälineeseensä.
Kivijärven kunta maksaa tilaajalle raaka-aineen vastaanottamisesta
ja käsittelystä 40 €/t + rahti. Tilaajalla on oikeus tehdä hintaan
vuosittainen indeksikorotus, joka perustuu Kuntaliiton julkaiseman
julkisten menojen hintaindeksin muutokseen.
Aiesopimus bioenergian raaka-aineen hankinnasta on liitteenä nro
20.

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta hyväksyy Saarijärven Kaukolämpö Oy:n
esittämän aiesopimuksen bioenergian raaka-aineen hankinnasta,
vastaanottamisesta ja käsittelystä 40 €/t + rahti.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytäkirjan tarkastus

Saarijärven Kaukolämpö Oy
Puhdistamon hoitaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT
Teknltk § 49
04.12.2018

Saapuneet kirjeet ja tiedoksiantoasiat 26.09. - 4.12.2018 väliseltä
ajalta.

Tekninen johtaja:
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Teknltk § 50
04.12.2018

Kivijärven kunnan 1.6.2017 alkaen voimaan tulleen hallintosäännön
11 § mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Henkilöstöhallinto-ohjeen mukaisesti
henkilöstöpäätöksistä annetaan toimielimille tiedoksi vain
työhönottamis-,
palkkausja
irtisanomispäätökset
sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.
Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä
kokouksessa.
Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______
____________________________________
Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja

