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JÄSENET
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x Urpilainen Antti, I vpj. Kauppinen Markku, vj.
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x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x Erja Moisio, kunnanhallituksen edustaja

- Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja

---------
     x   Hertteli Jukka, tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
     -   ( ), rakennustarkastaja
     x   ( ), projektipäällikkö

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 28

ASIAT § 30 - 34

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 29

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Antti Urpilainen Jukka Hertteli

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kunnanvirastolla 30.04.2020
Allekirjoitukset

Orvokki Karstinen Marjatta Liimatainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kunnanvirastolla 04.05.2020 

Virka-asema Allekirjoitus 

Tekninen johtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 28
28.04.2020

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 yksimiellisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 29
28.04.2020

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  puheenjohtaja  ja  varmentaa
pöytäkirjanpitäjä.

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  Marjatta  Liimataisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimiellisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN – NILIAITAN 
TERÄSRAKENNEURAKOITSIJAN VALINTA

Teknltk § 30
28.04.2020
Liite nro 6

Kivijärven  kunta  rakennuttajana  on  pyytänyt  tarjouksia
erillisurakkana  Kivijärven  matkailualueen  kehittämishankkeen
Niliaitan  pilotin  teräsosaurakasta.  Urakkaan  kuuluu  aitan  pilarin,
tukirakenteen  ja  ulkoportaan  sekä  kaiteen  teräsosat  toimitettuna
asiakirjaluettelossa  mainittujen  suunnitelmien  mukaisesti.  Urakka
sisältää  konepajasuunnitelmat  ja  paperikopiot  niistä,  osien
valmistuksen, pintakäsittelyn, toimituksen ja asennuksen.

Urakkatarjous  on  pyydetty  kiinteähintaisena.  Hankinnassa
noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan kokonaisarvon
on  arvioitu  jäävän  alle  kynnysarvon  ja  urakkatarjouspyyntö  on
tämän takia lähetetty tilaajan ennalta valitsemille toimijoille.

Tarjouspyyntö  on  toimitettu  tarjoajille  01.04.2020  Sokopro
projektipankin  kautta  sähköpostitse.  Lisäkirje  1  on  julkaistu
17.04.2020.  Tarjous  on  jätettävä  Sokopro  projektipankkiin
24.04.2020  klo  12.00  mennessä.  Tarjoukset  avataan  ja  vertailut
suoritetaan  tämän  jälkeen.  Tarjousten  avauspöytäkirja  liitetään
kokouksessa tämän pöytäkirjan liitteeksi nro 6.

Asiaan liittyvää tarjouspyyntöaineistoa käsitellään kokouksessa.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  valitsee  Niliaitan  teräsrakenneurakan
suorittajaksi  avauspöytäkirjan  mukaisesti  Jake-Man  Oy:n
kokonaishintaan 27 000 € alv 0%. 

Tämä  päätös  ei  ole  sopimus,  vaan  urakkasopimus  laaditaan
erikseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

( ) poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.29.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TYHJILLÄÄN OLEVIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI

Teknltk § 31
28.04.2020

Putkinotkon kiinteistöllä on ollut maanmittaustoimitus, jossa ranta-
alueella  oleva  rakennuspaikka  on  lohkottu  omaksi  6  000  m²
tilakseen.  Lisäksi  peltoalueen  rakennuspaikkoja  varten  on  tehty
maanmittaustoimitus,  jolla  saatiin  tieoikeus  Mäntyniementien
kautta. 

Putkinotkon  myynti  ei  aiemmin  saavuttanut  kaupantekoon
päättyvää tulosta. Kiinteistöjen myynnin kautta kunnan käyttömenot
poistuvat  kiinteistöittäin  ja  siirtyvät  uuden  omistajan
huolehdittavaksi. 

Nuorisotalon  osalta  on  vielä  käynnissä  lainhuudon  hakeminen
Kivijärven  kunnalle.  Kunta  on  tehnyt  kaupat  ko.  rakennuksesta
tontteineen vuonna 1982, mutta ei ole tuolloin hakenut lainhuutoa. 

Tekninen johtaja:

Lautakunta  esittää kunnahallitukselle putkinotkon ja nuorisotalon
myymistä  huutokaupat.com  sivuston  kautta
huutokauppaperiaatteella.

Lisäksi kartoitetaan kunnan metsien osalta myytävät metsäpalstat
mm. Sivakkalammin rantaan rajoittuva n. 20 ha:n palsta.

Rantayleiskaavan  myötä  kunnalle  on  tulossa
rantarakennuspaikkoja  n.  10  kpl,  jotka  laitetaan  myyntiin  kaavan
hyväksymisen jälkeen. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN OSITTAISEN 
KUMOAMISEN JA LAAJENTAMISEN SEKÄ KIRKONSEUDUN JA YMPÄRISTÖN 
OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS- JA HYVÄKSYMISVAIHEEN 
LISÄTYÖTARJOUS

Teknltk § 32
28.04.2020
Liite nro 7

Sweco Ympäristö Oy voitti Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen
rantaosayleiskaavan  emätilaselvityksen  ja  luonnosvaiheen
kaavatyöt  tarjouskilpailussa  v.  2016.  Ehdotus-  ja
hyväksymisvaiheen valmistelut tilataan lisätyönä ko. kilpailutukseen
liittyen.  Suurin  työosuuson  tehty  kaavan  valmisteluvaiheessa.
Kaavoitettavaa rantaviivaa alueella on n. 440 km. 

Ehdotusvaiheen  valmistelun  hinta  on  18  700  €  (vuoden  2020
laskutusosuutta) ja hyväksymisvaiheen hinta on 9 900 € (vuoden
2021 laskutusosuutta). Tarjous on liitteenä 7.

Tekninen johtaja:

Kivijärven  tekninen  lautakunta  hyväksyy  Sweco  Ympäristö  Oy:n
tarjouksen liitteen 7 mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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LUKKARINKALLION TEOLLISUUSALUEEN SEKÄ TENHOLAN ALUEEN 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Teknltk § 33
28.04.2020
Liite nro 8

Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavamuutoksella
tarkasteltava  alue  sijoittuu  reilun  kahden  kilometrin  etäisyydelle
Kivijärven  keskustasta  koilliseen.  Voimassa  olevassa
asemakaavassa  kortteli  71  on  merkitty  teollisuusrakennusten
korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia  (TY)  sekä  korttelit  72  ja  73  teollisuus-  ja
varastorakennusten  (T)  korttelialueiksi.  Voimassa  olevassa
Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavassa  on  lisäksi
lähivirkistysalueita  (VL),  suojaviheralue  (EV),  energianhuollon
alueita (EN) sekä katualuetta.

Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan  muutoksen
laatimiseen ryhdytään teollisuusalueen kiinteistöjen (  ),  (  )  ja  (  )
maanomistajan/yrittäjän  Kivijärven  rakennuspalvelu  Oy:n
aloitteesta.  Koska  kaavamuutos  käynnistetään  yksityisen
maanomistajan  aloitteesta  ja  se  kohdistuu  osittain  yksityisen
maanomistajan  maa-alueeseen,  on  kaavamuutoshankkeesta
tarpeen  laatia  kaavoituksen  käynnistämissopimus.
Käynnistämissopimuksella  sovitaan  mm.  kaavatyön  tavoitteista,
tavoiteaikataulusta ja kustannusvastuista. MRL 59 §:n mukaisesti:
”Jos  asemakaava  tai  kaavan  muutos  on  pääasiassa  yksityisen
edun  vaatima  ja  laadittu  maanomistajan  tai  -haltijan  aloitteesta,
kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä
aiheutuneet kustannukset.”

Yrittäjä  toivoo,  että  läpikulkuliikenne  hänen  omistamiensa
kiinteistöjen  läpi  muille  teollisuusalueen  tonteille  ja  Perhon
Hautakivi/Rakennuskivi  Oy:n  kivilouhimolle  estetään  ja
Lukkarinkalliontie  katkaistaan  liikenneturvallisuussyistä.  Kivijärven
rakennuspalvelu  Oy:n  alueella  on  paljon  sisäistä  liikennettä,
alueella ajetaan mm. trukilla ja pyöräkuormaajalla. Keski-Suomen
ELY-keskuksen  kanssa  on  neuvoteltu  alustavasti  uuden
katuliittymän  tekemisestä  Keskustieltä  teollisuusalueelle.  ELY-
keskuksen  kanta  on,  että  uuden  liittymän  tekeminen  vaatii
asemakaavan  muutoksen.  Lukkarinkallion  teollisuusalueen
asemakaavamuutoksen tavoitteena on:

 Lukkarinkallion  teollisuusalueen  katujärjestelyjen
muuttaminen  siten,  että  Keskustieltä  teollisuusalueelle
tehdään  uusi  katuliittymä,  jonka  avulla  estetään  läpikulku
Kivijärven  rakennuspalvelu  Oy:n  omistuksessa  olevien
tonttialueiden läpi ja kulku korttelin 72 tonteille 2, 3 ja 4 sekä
korttelin 73 tontille 3 järjestetään uuden liittymän ja kadun
kautta

 Tarkastellaan  Lukkarinkalliontien  katualueen  osittaista
muuttaminen  tonttialueeseen  kuuluvaksi  ajoyhteysalueeksi,

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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jonka  avulla  estetään  yleinen  läpikulku  Kivijärven
rakennuspalvelu  Oy:n  omistuksessa  olevien  tonttien  läpi.
Kunnan  omistama  katualue  muuttuu  tällöin  tonttialueen
sisäiseksi ajoyhteysalueeksi.

 Tarkastellaan  Lukkarinkalliontien  alkuosan  katualueen
muuttaminen  tonttialueeksi,  jolloin  kulku  alueelle
osoitettaisiin  jatkossa  ajoyhteysmerkinnällä  katualueen
sijaan

 Kulku korttelin 72 tonteille 2, 3 ja 4 sekä korttelin 73 tontille 3
järjestetään uuden liittymän ja kadun kautta.

 Ohjeellinen  tonttijako  ja  tonttirajaukset  tarkistetaan  koko
Lukkarinkallion teollisuusalueen asemakaavan alueella 

 Tonttirajausten  tarkistaminen  koko  Lukkarinkallion
teollisuusalueen asemakaavan alueella.

 Kaavamerkintöjen  ajantasaisuuden  tarkistaminen  koko
Lukkarinkallion teollisuusalueen asemakaavan alueella.

 Korttelin  71  tontin  1  ja  korttelin  72  tontin  1  välinen
jalankululle varattu katuvaraus poistetaan tarpeettomana

 Kaavamerkintöjen  ajantasaisuuden  tarkistaminen  koko
Lukkarinkallion teollisuusalueen asemakaavan alueella.

Tenholan alueen asemakaavan muutos koskee korttelialueita 51 ja
53, korttelialueiden ja Kivijärvi-järven välistä puistoaluetta (P) sekä
pientä  osaa  venevalkama-alueesta  (LV).  Tenholan  alueen
asemakaavan  muutostyön  tarkoituksena  on  muuttaa  kortteleiden
51 (tontit 1-3) ja 53 (tontit 1-3) AO-tontit rantaan saakka ulottuviksi.

Ranta-alue  on  Kivijärven  kunnan  omistuksessa  eli  tältä  osin
kaavamuutos  kohdistuu  ensisijaisesti  Kivijärven  kunnan
omistamaan  maa-alueeseen.  Kunta  on  myynyt  ranta-alueet
yksityisten tonttien omistajille lisätonttialueiksi.  Kivijärven kunta ja
yksityiset maanomistajat ovat sopineet kaavoituksesta kaupanteon
yhteydessä.   Maanomistajat  ovat  maksaneet  kunnalle
kaavoituskustannuksena  500 € / maanomistaja. 

Tenholan alueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on:

 Kortteleiden  51  ja  53  AO-tonttien
laajentaminen omarantaisiksi

 Kaavamerkintöjen  ja  -määräysten
tarkistaminen kaavamuutosalueella.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä Sivu

28.04.2020 53

Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavamuutosalueen  pinta-
ala on noin 18 hehtaaria ja Tenholan kaavamuutosalueen pinta-ala
on  noin  1,8  hehtaaria.  Suunnittelualueiden  rajaukset  on  esitetty
osallistumis-  ja  arviointisuunnitelmassa.  Kaavamuutosalueiden
tarkka rajaus täsmentyy kaavaprosessin kuluessa.

Kaavatyötä  varten  ei  laadita  erillisiä  perusselvityksiä,  koska
voimassa  olevan  Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan
sekä  Kivijärven  kirkonseudun  ja  ympäristön  yleiskaavahankkeen
selvitysaineistot  ovat  käytettävissä.  Pohjakarttana  käytetään
Kivijärven  kunnan  pohjakarttaa  vuodelta  2013,  pohjakarttaan
tehdään tarkistusmittauksia tarvittaessa.

Kaavahankkeen  aloitusvaiheen  viranomaisneuvottelutarve
selvitetään ja tarvittaessa neuvottelu pidetään Keski-Suomen ELY-
keskuksen  kanssa.  Hankkeen  vireilletulo  kuulutetaan
Viispiikkisessä  ja  Kivijärven  kunnan  ilmoitustaululla  sekä
internetsivuilla  osoitteessa  www.kivijarvi.fi.  Vireilletulokuulutuksen
yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti
nähtäville.

Kaavoituksen  aikataulu  on  esitetty  alustavasti  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelmaluonnoksessa. 

Liite  8 osallistumis-  ja  arviointisuunnitelman  luonnosversio,
Kivijärven kunnan  ja  (  )  (Kivijärven  rakennuspalvelu  Oy)  välinen
kaavoituksen käynnistämissopimus.

Valmistelija kaavasuunnittelija, p. 044 459 8210

Tekninen johtaja:

Kivijärven tekninen lautakunta päättää:

1. käynnistää  asemakaavamuutoksen  Lukkarinkallion
teollisuusalueen asemakaavan korttelien 71-73 alueilla sekä
niihin  liittyvillä  lähivirkistys-,  suojaviher-,  katu-  ja
energiahuollon alueilla. 

2. käynnistää  asemakaavamuutoksen  Tenholan  alueen
asemakaavan korttelien 51 ja 53 alueilla sekä niihin liittyvillä
puisto- ja venevalkama-alueilla.

3. hyväksyy  Kivijärven  kunnan  ja  (  )  välisen  kaavoituksen
käynnistämissopimuksen  periaatteet  sekä  valtuuttaa
kunnaninsinöörin  neuvottelemaan  sopimuksen
yksityiskohdista  ja  allekirjoittamaan  sopimuksen  Kivijärven
kunnan puolesta.

4. asettaa  hanketta  koskevan  osallistumis-  ja
arviointisuunnitelman  nähtäville  sen  jälkeen,  kun
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Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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mahdollisessa  aloitusvaiheen  viranomaisneuvottelussa
esitetyt täydennykset on huomioitu asiakirjassa. 

Päätös:

Seppo Sagulin poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimiellisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 34
28.04.2020

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  17.4.  -  28.4.2020
väliseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Seppo Sagulin palasi kokoukseen.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja


