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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Teknltk § 65
23.11.2021

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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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Teknltk § 66
23.11.2021

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  Minna  Kainulaisen  ja  Petri  Leppäsen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TIEAVUSTUKSET 2021

Teknltk § 67
23.11.2021

Kivijärven  kunnan  vuoden  2021  talousarviossa on  varattu
yksityistieavustuksiin  15  000  €:a.  Tieavustukset  laitetaan
maksatukseen esityslistan liitteen mukaisesti.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy yksityistieavustuksien maksatuksen
esityslistan  liitteen  mukaisesti.  Avustusta  myönnetään  vain
sellaisille yksityiteille, joihin on perustettu tiehoitokunta.

Päätös:

Risto Holm poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo
18:19.

Orvokki  Karstinen  poistui  kokouksesta  tämän  pykälän  käsittelyn
ajaksi klo 18:19.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Risto Holm ja Orvokki Karstinen palasivat kokoukseen klo 18.28.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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SORAN TOIMITUKSET VUOSILLE 2022 JA 2023

Teknltk § 68
23.11.2021
Liite nro 27

Tarjoukset  on  pyydetty  vuosien  2022  ja  2023  aikana  tehtäviä
soratoimituksia  varten.  Tarjouksen  jättöaika  on   29.10.2021  klo
15.00 mennessä.

Tarjouspyynnöstä on tiedotettu seuraavasti:
    - Tarjouspyyntötiedot ovat olleet kunnan nettisivuilla.
    - Tarjouspyynnöstä on tiedotettu kuntatiedotteessa.

Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on laadittu 
avauspöytäkirja, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 27.

Tekninen johtaja:

Valitaan  maa-ainestoimittajaksi  vuosille  2022  ja  2023
avauspöytäkirjan mukaisesti Kivijärven Maanrakennus Oy.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KAIVURITYÖTARJOUKSET VUOSILLE 2022 JA 2023

Teknltk § 69
23.11.2021
Liite nro 28

Tarjoukset  on  pyydetty  vuosien  2022  ja  2023  aikana  tehtäviä
kaivuritöitä  varten.  Tarjouksen  jättöaika  on  29.10.2021  klo  15.00
mennessä.

Tarjouspyynnöstä on tiedotettu seuraavasti:
    - Tarjouspyyntötiedot ovat olleet kunnan nettisivuilla.
    - Tarjouspyynnöstä on tiedotettu kuntatiedotteessa.

Määräaikaan  mennessä  jätetyistä  tarjouksista  on  laadittu
avauspöytäkirja, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 28.

Tekninen johtaja:

Valitaan  kaivuritöiden  suorittajaksi  vuosille  2022  ja  2023  ML-
Konetyö  Oy.  ML-Konetyö  Oy:n  tarjous  on  tarjouspyynnön
mukainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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HAKKEEN TOIMITUS VUOSILLE 2022 JA 2023

Teknltk § 70
23.11.2021
Liite nro 29

Tarjoukset  on  pyydetty  hakkeen  toimittamisesta  Puuniemen
lämpökeskukselle  vuosille  2022 ja  2023.  Tarjouksen jättöaika  on
29.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyynnöstä on tiedotettu seuraavasti:
    - Tarjouspyyntötiedot ovat olleet kunnan nettisivuilla.
    - Tarjouspyynnöstä on tiedotettu kuntatiedotteessa.

Määräaikaan  mennessä  jätetyistä  tarjouksista  on  laadittu
avauspöytäkirja, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 29.

Tekninen johtaja:

ML-Konetyö  Oy:n  tarjous  ei  ole  tarjouspyynnön  mukainen.
Kilpailutetaan hakkeentoimitus uudestaan vuosille 2022 ja 2023.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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TRAKTORITYÖTARJOUKSET VUOSILLE 2022 JA 2023

Teknltk § 71
23.11.2021
Liite nro 30

Tarjoukset  on  pyydetty  vuosien  2022  ja  2023  aikana  tehtäviä
traktoritöitä  varten.  Tarjouksen jättöaika on 29.10.2021 klo  15.00
mennessä.

Tarjouspyynnöstä on tiedotettu seuraavasti:

– Tarjouspyyntötiedot ovat olleet kunnan nettisivuilla.

– Tarjouspyynnöistä on tiedotettu kuntatiedotteessa.

Määräaikaan  mennessä  jätetyistä  tarjouksista  on  laadittu
avauspöytäkirja, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä 30.

Tekninen johtaja:

Valitaan  avauspöytäkirjan  mukaisesti  kokonaisedullisimman
tarjouksen jättäneenä Infrakymppi Ky hintaan 54,00 € Alv 0 %. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Tarjouksen jättäneet

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KIVIJÄRVEN LUKKARINKALLION TEOLLISUUSALUEEN SEKÄ TENHOLAN 
ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS EHDOTUSVAIHEEN PALAUTTEET SEKÄ ESITYS
KAAVAN HYVÄKSYMISESTÄ

Teknltk § 72
23.11.2021
Liite nro 31

Asemakaavan  ehdotusaineisto  on  ollut  yleisesti  nähtävillä
ehdotusvaiheen  kuulemista  varten  30.6.–31.8.2021  välisen  ajan.
Asemakaavan ollessa nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemista varten
lähetettiin kaava-aineisto tiedoksi mahdollista lausunnon jättämistä
varten  Keski-Suomen  ELY-keskukselle,  Keski-Suomen  liitolle,
Keski-Suomen  museolle,  Keski-Suomen  pelastuslaitokselle  sekä
Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimen
ympäristöterveystarkastajalle ja ympäristösihteerille. Tämän lisäksi
kaava-aineisto lähetettiin tiedoksi Elenia Oy:lle.

Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa: 

Keski-Suomen  museo:  Keski Suomen  museolla  ei  ole‐
huomautettavaa  Lukkarinkallion  teollisuusalueen  asemakaavan
muutosehdotukseen  eikä  Tenholan  alueen  asemakaavan
muutosehdotukseen  rakennetun  kulttuuriympäristön  eikä
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimi:
Terveydensuojeluviranomaisella  ei  ole  huomautettavaa
Lukkarinkallion  teollisuusalueen  sekä  Tenholan  alueen
asemakaavan  ehdotuksesta.  Alueella  olevan  maankaatopaikan
haittoja  lähiasutukselle  käsitellään  vireillä  olevan
ympäristölupahakemuksen kautta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Keski-Suomen liitto:  Keski Suomen liitolla  ei  ole  huomautettavaa‐
asemakaavan muutosehdotuksesta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

Keski-Suomen ELY-keskus: Alueella on voimassa 2007 hyväksytty
Kivijärven  kirkonseudun  ja  ympäristön  oikeusvaikutteinen
osayleiskaava  sekä  osayleiskaavan  muutos  ja  kumoaminen.
Maankäyttö  ja rakennuslain 57 §:n mukaan yleiskaava tulee ottaa‐
huomioon  asemakaavaa  laadittaessa.  Voimassa  olevassa
osayleiskaavassa on seuraava kaavamääräys:  ”AO ,  RM ja  RA‐ ‐
alueilla  on  kiinnitettävä  erityistä  huomiota  riittävän  suojapuuston
jäämiseen rakennusten ja rannan väliin.” Nyt esitetyssä muodossa
yleiskaavan  ohjausvaikutusta  ei  voida  katsoa  otetun  huomioon
Tenholan  alueella.  Rannan  ja  asutuksen  välissä  oleva
kaavamerkintä  ”istutettava  alueen  osa”  ei  takaa  suojapuuston
säilymistä yleiskaavan tarkoittamalla tavalla Kivijärven Tiaislahden
vesistömaisemassa.  Rakennusten  ja  rannan  väliin  voisi  lisätä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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esimerkiksi  s 1  merkinnän  (alueen  luonnollinen  puusto  tulee‐
säilyttää  mahdollisuuksien  mukaan),  jolloin  yleiskaavan
ohjausvaikutus toteutuu.

Kaavaselostuksessa  EJ merkinnän  lisäämisestä  ei  ole  esitetty‐
lainkaan perusteluita. Vaikutuksia ympäristöön tai elinoloihin ei ole
arvioitu.  Sivulla  16  (vaikutukset  maa  ja  kallioperään,  veteen,‐
ilmaan  ja  ilmastoon):  ”Maankaatopaikasta  sekä  jätteiden
välivarastointi  ja  käsittelyalueesta  ei  muodostu  merkittäviä‐
vaikutuksia. Toiminnalle tullaan hakemaan ympäristölupa.”

Jätteiden välivarastointi  ja käsittelyaluetta koskevaa merkintää ei‐
voida  sisällyttää  kaavaan  ilman,  että  esitetään  tältä  osin
kaavamuutoksen  vaikutukset  mm.  ihmisten  elinympäristöön  sekä
maaperään.  Maankaatopaikasta  sekä  jätteiden  välivarastointi  ja‐
käsittelyalueesta voi seurata mm. lisääntyvää liikennettä, maaperän
pilaantumisen  vaaraa  ja  muita  ympäristöhaittoja  (melu,  haju,
maisemahaitat). Vaikka toiminnalle ollaan hakemassa myöhemmin
ympäristölupa, tulee asemakaavan silti täyttää sille asetetut lailliset
vaatimukset.  Riittävät  selvitykset  aluevarauksen  osalta  on
esitettävä kaavamateriaalissa.

Luonto

Ehdotukseen  liittyvän  materiaalin  perusteella  kaavahankkeen
taustaselvityksiä  voidaan pitää  vanhentuneina;  tuoreinkin  selvitys
on jo 17 vuoden takaa. Tehtyjen selvitysten pohjalta on mahdotonta
arvioida  kaavan  luontovaikutuksia  luotettavasti.  Selvitykset  tulee
päivittää  vähintään  siltä  osin,  kuin  kaava-alueella  esiintyy
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöiksi soveltuvia osia.
ELY keskuksen  näkemyksen  mukaan  keskeisin  tarkistustarve‐
koskee Tenholan aluetta ja liito oravaa.‐

Tältä  osin  voidaan  edelleen  uudistaa  jo  kaavaluonnoksesta
annetussa lausunnossa ELY keskuksen esittämä näkemys, jonka‐
mukaan kaavaselostus ei täytä maankäyttö  ja rakennusasetuksen‐
(895/1999)  25  §  1  kohdan  mukaisia  vaatimuksia,  eikä
kaavaehdotuksesta  siten  ole  mahdollista  antaa  lausuntoa,  jossa
voitaisiin arvioida kaavan maankäyttö  ja rakennuslain (132/1999)‐
54 §:n mukaisten sisältövaatimusten täyttymistä.

Liikenne

Selostuksessa on todettu, että kaavaratkaisu huomioi yleiskaavan
mukaisen  teollisuusalueen  laajenemismahdollisuuden  pohjoisen
suuntaan  viheraluevarauksella.  Viheraluetta  selkeämpi  olisi  selvä
laajenemisvaraus esim. katualueen ulottuminen kaavarajalle asti tai
maininta tästä kaavamerkinnässä.

Yleiskaavan  mukaista  teollisuusalueen  laajenemista  ei  ole
huomioitu  kuitenkaan  aluekokonaisuuden  liikennettä  ja  liittymiä
tarkasteltaessa  kantatien  itäpuolen  osalta.  Alueen  katuliittymien

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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määrä  on  jo  nyt  kantatien  näkökulmasta  turhan  korkea  ja
liittymävälit ovat pieniä. Teollisuuden laajaneminen niin länsi  kuin‐
itäpuolella kantatietä tulee pystyä toteuttamaan jo olemassa olevien
katujen kautta tai niitä järjestellen.

Mikäli  kunta  harkitsee  taajama aluerajan  siirtoa  on‐
rajausesityksestä  hyvä  pyytää  ELY keskuksen  liikenne  ja‐ ‐
infrastruktuuri vastuualueen lausunto.‐

Vastine: Tenholan ranta alueelle lisätään kaavamerkintä s 1: ”alue,‐ ‐
jolla luonnollinen puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan”.

Maankaatopaikkaa  varten  on  jätetty  ympäristölupahakemus.
Kaavaselostukseen tarkennetaan maankaatopaikan vaikutuksia.

Luonto

Suunnittelualueelle  on  laadittu  luontoselvitys  syksyllä  2021.
Tenholan alueelta ei havaittu luontokohteita, jotka tulisi huomioida
kaavassa. Lukkarinkallion alueella on pienialainen metsäkortekorpi,
joka luokitellaan Pohjois Suomessa vaarantuneeksi luontotyypiksi.‐
Metsäkortekorpi huomioidaan kaavassa luo alueena.‐

Liikenne

Teollisuusaluetta  ei  ole  tällä  hetkellä  suunnitelmissa  laajentaa
pohjoiseen,  mutta  tähän  on  varauduttu  liikenteellisesti  jättämällä
Lukkarinkalliontien  päähän  viheralue.  Mikäli  teollisuusalueen
laajentaminen  tulee  ajankohtaiseksi,  vaatii  tämä  asemakaavan
laatimisen,  jonka  yhteydessä  viheraluemerkintä  voidaan  muuttaa
katualueeksi.

Kantatien  itäpuolinen  alue  ei  kuulu  tämän  asemakaavan
suunnittelualueeseen, joten itäpuolen teollisuusalueen laajenemista
ei  siksi  ole  käsitelty.  Teollisuusalueen  laajeneminen  ei  ole  tällä
hetkellä  ole  ajankohtaista.  Mikäli  teollisuusaluetta  ollaan
tulevaisuudessa  laajentamassa,  niin  kantatien  itäpuolen
liikenteellistä  kokonaisuutta  tullaan  käsittelemään  kyseisessä
teollisuusalueen laajentamisen asemakaavassa.

Mahdollisesta  taajama aluerajan  siirrosta  voidaan  pyytää  ELY‐ ‐
keskuksen lausunto, kun tämä tulee ajankohtaiseksi.

Kaava-aineistoon ehdotusvaiheen jälkeen tehdyt muutokset:

- Lukkarinkallion alueelle korttelin 71 tonttien 7 ja 8 rajalle on
osoitettu syksyllä 2021 tehdyn luontoselvityksen mukaisesti
luonnon  monimuotoisuuden  kannalta  erityisen  tärkeä  alue
(luo),  jolla  huomioidaan  alueella  arvokas  pienialainen
metsäkortekorpi.

- Tenholan alueen ranta alueelle on osoitettu  kaavamerkintä‐
s 1,  ”  alue,  jonka  luonnollinen  puusto  tulee  säilyttää‐
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mahdollisuuksien mukaan”.

- Lukkarinkallion  VL alueen  ”/s 1” merkintä  on  yhtenäistetty‐ ‐ ‐
Tenholan alueen ”s 1” merkinnän kanssa. Merkinnän sisältö‐ ‐
on pysynyt samana.

Lisäkuuleminen:

Kaavaehdotusvaiheen jälkeen on järjestetty lisäkuuleminen (MRA
32§) kaava-aineistoon tehdyistä muutoksista (jotka on lueteltu yllä),
jolloin  on  kuultu  vielä  erikseen  niitä  tahoja  (Keski-Suomen  ELY-
keskus ja Tenholan alueen maanomistajat) joita tehdyt muutokset
koskevat. Mahdolliset muistutukset pyydettiin antamaan 20.10.2021
mennessä.  Keski-Suomen  ELY-keskus  ilmoitti,  että  se  ei  katso
tarpeelliseksi  täydentää  antamaansa  lausuntoa.  Muita  palautteita
lisäkuulemisesta ei saatu.

Kaavahankkeen työvaiheet tiivistetysti:

- Kivijärven  teknisen  lautakunnan  päätös
asemakaavamuutoksen laadinnasta 28.4.2020 § 33

- Kaavahankkeen vireille kuuluttaminen 6.5.2020

- Osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma  oli  nähtävillä  6.5.  –
29.5.2020

- Teknisen lautakunnan päätös valmisteluaineiston nähtäville
asettamisesta 9.12.2020 § 77

- Valmisteluaineiston  nähtäville  asettamisesta  kuuluttaminen
16.12.2020

- Valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 16.12.2020 –
29.1.2021

- Teknisen  lautakunnan  päätös  kaavaehdotuksen  nähtäville
asettamisesta 22.6.2021 § 29

- Ehdotusaineiston  nähtäville  asettamisesta  kuuluttaminen
30.6.2021

- Ehdotusaineisto (kaavaehdotus) oli nähtävillä 30.6. – 31.8.2021

- Asemakaavamuutoksesta  ei  ollut  tarpeen  järjestää
ehdotusvaiheen jälkeistä viranomaisneuvottelua

- Kaavaehdotusvaiheen  jälkeen  järjestettiin  lisäkuuleminen
(MRA 32§).  Mahdolliset  muistutukset  pyydettiin  antamaan
20.10.2021 mennessä.

Liite 31: kaavakartta, kaavaselostus liitteineen

valmistelija: kaavasuunnittelija, p. 044 4598210
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Tekninen johtaja:

Kivijärven  tekninen  lautakunta  esittää,  että  kunnanhallitus  ja
kunnanvaltuusto  päättävät  hyväksyä  Lukkarinkallion
teollisuusalueen sekä Tenholan alueen asemakaavan muutoksen
MRL 52 § tarkoittamalla tavalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Kunnanhallitus
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SAAPUNEET KIRJEET JA TIEDOKSIANTOASIAT

Teknltk § 73
23.11.2021

Saapuneet  kirjeet  ja  tiedoksiantoasiat  12.11.  -  23.11.2021
väliseltä ajalta.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Teknltk § 74
23.11.2021

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-,  palkkaus-  ja  irtisanomispäätökset  sekä
henkilöstöpäätöksen tekovallan subdelegointipäätökset.

Teknisen  johtajan  tekemät  viranhaltijapäätökset  ovat  nähtävänä
kokouksessa. 

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  merkitsee  viranhaltijapäätökset  tiedoksi  ja
päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös:

Ei ollut.
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POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUSARVIO 2022

Teknltk § 57
11.11.2021
Liite nro 21

Teknltk § 75
23.11.2021
Liite nro 32

Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimi  on  varannut  sopija
kunnilleen  mahdollisuuden  antaa    lausunnot  /  kannanotot
Ympäristölautakunnan  vuoden  2022  talousarviosta.  Lausuntoa
pyydetään 19.11.2021 mennessä.

Liitteenä  nro  21  Ympäristötoimen  kuntakohtaiset  kustannukset
vuodelle 2022

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan ilmoittaa, ettei sillä ole
huomautettavaa Pohjoisen Keski-Suomen  Ympäristölautakunnan
talousarvioon vuodelle 2022. 

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

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

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen talousarvioon on tehty
muutos aiemmin toimitettuun ja lausunnolla olleeseen talousarvioon
vuodelle 2022.  

Talousarvion muutos koskee eläinsuojelun osiota. Syynä tähän on
se,  että  vastaava  eläinlääkäri  ilmoitti  talousarvion
lautakuntakäsittelyn  jälkeen  luopuvansa  vastaavan  eläinlääkärin
tehtävistä.  Kukaan  praktikkoeläinlääkäreistä  ei  ole  ollut  halukas
toimimaan vastaavana, joten oli pakko hakea muita ratkaisuja.

On  saatu  sovittua  vs.  valvontaelänlääkärin  kanssa  menettelystä
niin,  että  hän  ryhtyy  hoitamaan  vastaavan  eläinlääkärin  tehtäviä
valvontaeläinlääkärin tehtävien ohella 1.1.2022 alkaen.

Pohjoisen  Keski-Suomen  ympäristötoimen  toimialueella  on
runsaasti  eläinsuojelutehtäviä  ja  myös  laitosvalvontaa,  johon
tarvitaan riittävät resurssit.

Eläinsuojelua koskevaan menokohtaan on lisätty yhteensä 18 720
€ resurssien lisäämiseksi. (aikaisemmassa 40 185 €, nyt korjatussa
yht. 58 905 €).

Tämä vaikuttaa hieman jäsenkuntien osuuksiin.  Osuudet näkyvät
liitteessä nro 32 olevassa taulukossa.

Talousarvio  vahvistetaan  vielä  8.12.2021  pidettävässä
ympäristölautakunnan kokouksessa.
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Muutosta koskevat mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan
26.11.2021  mennessä  toimistosihteeri  (  )  osoitteella:
( )@viitasaari.fi.

Tekninen johtaja:

Tekninen  lautakunta  merkitsee  Pohjoisen  Keski-Suomen
ympäristötoimen vuoden 2022 talousarviomuutokset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
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