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Nimi
Oikarinen Paavo
Hälinen Hannu
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Tolonen Helka
Tolonen Tarja

Klo
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05

Keränen Hanna-Leena

17:00 - 19:05 valtuuston II
varapj
17:00 - 19:05 valtuuston I varapj
17:00 - 19:05 valtuuston
puh.joht.
17:00 - 19:05 kunnanjohtaja
17:00 - 19:05 pöytäkirjanpitäjä
17:00 - 17:29 sivisyspäällikkö
17:30 - 17:54 aluearkkitehti

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
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Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
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Lisätiedot

etäyhteys
etäyhteys
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etäyhteys
etäyhteys
etäyhteys
etäyhteys
etäyhteys

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

Petteri Seppänen
Pöytäkirjanpitäjä, § 77

KÄSITELLYT ASIAT
74 - 82
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Perjantaina 12.6.2020
Olli Pietilä
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Maanantaina 15.6.2020
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 74

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetäänmyös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä. Kunnanhallituksen päätöksen 20.1.2020 § 6 mukaan
kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas
maanantai klo 17.00. Tämän lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.
Kuntalain 103.2. §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Todettiin läsnäolijat ja että etäyhteydellä mukana olevilla oli kuva- ja
ääniyhteys.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 75

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 20.1.2020 § 6 mukaan pöytäkirja
tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toisin päätä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kunnantalolla klo 9.00 15.30 ja osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valtisee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan perjantaina 12.6.2020. Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävillä maanantaina 15.6.2020.
Päätös:
Valittiin Olli Pietilä ja Tapio Pikkarainen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 76

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Teknisen päällikön päätökset. Myönnetyt tiekuntien avustukset ja
asumisen pääsytien avustukset 14.5. - 26.5.2020.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.
Päätökset todetaan saatetuksi kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen toimintojen sopeuttamiseksi valmiuslain
käyttöönotosta johtuviin vaikutuksiin sekä vuoden 2020
alijäämäisen talouden tasapainottamiseksi
KHALL § 49

Suomen hallitus on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa
maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tämän
seurauksena on maassa on päädytty ottamaan käyttöön valmiuslaki.
Hallitus on linjannut tehtävät toimenpiteet sekä antanut valmiuslain
käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset eduskunnalle
17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja lainsoveltamisasetuksiin on annettu eduskunnalle 19.3.2020 ka
20.3.2020.
Koronapandemian ja valtioneuvoston16.3.2020 antamiin linjauksiin
liittyen valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpanolla on merkittäviä vaikutuksia kunnan toimintoihin. Toiminnan keskeytyksistä ja
erilaisista rajoituksista voi seurata sellaisia tilanteita, että kunnan yövoiman tarve muuttuu tilapäisesti tai työnteko estyy.
Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella työantaja voi keskeyttää
palkanmaksun, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai
muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn
vuoksi. Hallituksen linjaus on aiheuttanut poikkeuksellisen ennalta
arvaamattoman tilanteen. Osa toimintayksiköistä (esim. museot, uima- ja urheiluhallit, kirjastot jne.) on jouduttu sulkemaan. Mikäli korvaavaa työtä näiden toimintayksiköiden palkansaajille ei ole tarjota,
työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun 14 päivän jälkeen. Palkanmaksun keskeyttämisestä päättää hallintosäännön määräyksen mukaisesti palvelussuhteeseen ottavat viranomainen. Työsopimuslain 2
luvun 12 §:ää voidaan soveltaa työntekijöihin, joiden työyksiköt on
suljettu hallituksen linjausten vuoksi.
Kunnanjohtaja on tehnyt 19.3.2020 viranhaltijapäätöksen palkanmaksun keskeyttämisestä neljän työntekijän osalta.
Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa mahdollista, vaikka työntekijä/viranhaltijan tekemä työ olisi poikkeusoloista johtuen tosiasiallisesti vähentynyt tai loppunut. Tästä
johtuen Ristijärven kunnan on aiheellista käynnistää työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain
(449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on niiden työntekijöiden
ja viranhaltijoiden, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt tai loppunut
kokonaan, lomauttaminen osa- tai kokoaikaisesti.
Lomauttamista koskevat määräykset ovat TSL (55/2001) 5. luvussa
ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7. luvussa.
Lain yhteistoiminnasta kunnissa 4 § 1 mom. kohdan 4 mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajat:
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työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään
mm. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista
syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai
irtisanomista.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan Kunnanhallitus päättää henkilöstön
lomauttamisen perusteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää se viranomainen, joka päättää asianomaisen viranhaltijan tai työntekijän palvelussuhteeseen ottamisesta.
Edellä mainitun perusteella viranhaltijan lomauttamisesta päättää
kunnanhallitus.
Ristijärven kunta toimii töiden järjestelyissä seuraavasti:
1. henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä, mikäli se on mahdollista ja kunnan kokonaisedun kannalta järkevää
2. toimintayksiköissä, jotka on suljettu, eikä tarjolla ole korvaavaa
työtä, sovelletaan TSL 2 luvun 12 § 2 momenttia ja kunnan
palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän jälkeen siitä, kun
työnteko on tosiasiallisesti estynyt
3. muun henkilöstön kanssa sopeuttamiskeinoja sovitaan ylityövapaiden, liukumavapaiden ja ansaittujen vuosilomien pitämisestä
4. lomautusmahdollisuutta sovelletaan, mikäli työnteon este pitkittyy
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää aloittaa tuotannollisin perustein työnantajan
ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007)
mukaiset ja koko kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista.
Kunnanhallitus päättää, että palkanmaksu voidaan keskeyttää työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella, mikäli korvaavaa työtä ei ole
tarjolla suljettujen toimintayksiköiden työntekijöille ja viranhaltijoille.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että esteellisinä kokoushuoneesta poistuivat
Ritva Tolonen, Arto Klemetti ja Hannu Hälinen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
KHALL § 77

Pöytäkirjan tarkastajat:

Henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa on käyty yt-neuvottelut 16.4., 30.4. ja 14.5.2020 koronapandemiasta johtuvista
syistä sekä kunnan talouden tasapainottamiseksi tehtävistä ja toteu-
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tettavista toimenpiteistä, joita ovat osa-aikaistaminen, lomautukset
tai irtisanomiset. Kuluvan vuoden talousarvio on 397 455 euroa alijäämäinen. Edeltävistä vuosista neljä on ollut tulokseltaan alijäämäisiä. 16.4. neuvottelussa on yhteistesti hyväksytty, että lomautusaika
voidaan pidentää 90 pv pidemmäksi ilman uusia yt-neuvotteluja.
Lomautukset voidaan toteuttaa joko yhtäjaksoisena tai osissa.
Yt-neuvotteluissa 30.4.2020 on listattu talouden tasapainottamisen
toimenpiteet, joihin sisältyy koko kunnan henkilöstön lomautukset 7 30 vuorokauden ajaksi vuoden 2020 kesän ja loppuvuoden aikana.
Esitetyistä toimenpiteistä neuvotteluosapuolet olivat yhtä mieltä.
Lomautuksen pituus on kaksi viikkoa ja lomautus voidaan toteuttaa
esim. kahdessa jaksossa.
14.5.2020 pidetyssä yt-neuvottelussa käsiteltiin koronapandemiasta
johtuvista henkilöstöön kohdistuvista ja kohdistetuista toimenpiteistä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kuntaorganisaatiossa toteutetaan vuoden 2020 aikana koko henkilöstöä koskevat kahden viikon pituiset lomautukset. Lomautukset voidaan toteuttaa esim. kahdessa jaksossa. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään henkilöstöä
koskevat lomautuspäätökset.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Hälinen poistui esteellisenä
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Etäyhteydellä
mukana olevat valt. pj Ritva Tolonen, valt. I varapj Arto Klemetti ja
pöytäkirjanpitäjä Terttu Härkönen poistettiin kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi Petteri Seppänen.
Sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano oli asiaan liittyen selostamassa
sivistystoimen tilanetta ja säästöjä kokouksen alussa klo 17:00 17:29.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2020 henkilöstöä koskevista
lomautuksista luovutaan ja vastuualueet velvoitetaan etsimään
omasta toiminnasta säästöjä ja lisätuottoja.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohajan muutetun
ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto 110 KV voimajohtohankkeesta Seitenoikea - Lietejoki
KHALL § 78

Kajave Oy suunnittelee 110 kV voimajohdon uusimista Seitenoikean
asemalta Lietekylään. Uusittu 10 kV parantaa nykyisen Seitenoikea
- Puolanka voimajohdon käyttövarmuutta ja mahdollistaa uusien
tuulivoimapuistojen liittämisen Kajaven 110 kV verkon kautta kantaverkkoon Fingridin Seitenoikean sähköasemalla. Johtoreitti kulkee
Hyrynsalmen ja Ristijärven kuntien alueilla.
Nykyinen Seitenoikea - Puolanka johto on vuodelta 1976 ja on osittain tarpeellista uusia tuulivoiman myötä kasvavan tehonsiirtotarpeen vuoksi. Johto on tarkoitus uusia Lietekylään asti ja uusittavan
johtoreitin pituus on noin 13,5 km. Johto uusitaan samaa johtokatua
käyttäen, jolloin ympäristön ja maisemallisten vaikutusten muutos tulee olemaan vähäinen.
Hyrynsalmen kunnan alueelle Lumivaaraan ja Iso-Tuomaanvaaraan
on kaavoitettu tuulivoimapuistoja. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2030 on tehty varaus myös nykyisen Seitenoikea - Puolanka
johdon rinnalle liityntäjohto tuulivoimapuistoja varten. Nyt tehtävällä
johdon saneerauksella saataisiin tehonsiirtokapasiteettia nostettua
eikä rinnakkaiselle liityntäjohdolle ole tällä hetkellä tarvetta. Lumivaaran tuulivoimapuistot tulevat liittymään omilla, johdon varteen rakennettavilla sähköasemilla uusittavaan johtoon. Kajavella on paikallisena jakeluverkkohaltijana sähkömarkkinalain mukainen liittämisvelvoite ja verkon kehittämisvelvoite. Alueelta on lainvoimaiset tuulivoimamaakuntakaavat sekä Lumivaaran osayleiskaava ja ko. voimajohto on kaavan mukainen.
Uusittavan voimajohdon esisuunnittelu on aloitettu vuoden 2020
alussa ja hankkeen yleissuunnittelu valmistuu syksyllä 2020. Rakentamisen on arvioitu aloitettavan talvella 2020-21.
Suunnitellulla voimajohdolla tullaan käyttämään pääsääntöisesti harustettuja teräspylväitä. Voimajohdon tilantarve on 26 metriä leveä
johtokäytävä sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet (26 m + 2x10 m). Hankkeen yhteydessä johdon rakennusraja siirretään reunavyöhykkeen ulkoreunaan.
Voimajohtohanke eri reittivaihtoehtoineen on esitelty Hyrynsalmen ja
Ristijärven kunnille sekä Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun liitolle ja
Kainuun museolle huhtikuussa 2020 pidetyssä viranomaisneuvotteluissa. Voimajohtohankkeen suunnittelusta sekä hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista vastaa Rejlers Finland Oy.
Lisätiedot: Kajave Oy: alueverkkopäällikkö Jani-Pekka Pantti, puh.
050 0221 ja suunnitteluun liittyvissä asioissa palvelupäällikkö Niklas
Löf, pu. 040 648 4102.
Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että Ristijärven
kunnalla ei ole huomauttamista Kajave Oy:n suunnitteleman
voimajohdon uusimisen suhteen. Uusiminen on lausuntopyynnössä
esitettyjen seikkojen perusteella tarpeellinen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaja ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osuuskunta Seniorisillan avustushakemus
KHALL § 79

Osuuskunta Seniorisillan hallitus esittää, että kunta myöntää
osuuskunnalle 8 000 euron toiminta-avustuksen.
Perusteluina avustustarpeelle osuuskunta esittää mm. sen, että kunta päätti sulkea monitoimikeskus Virtaalan 17.3.2020 korona-pandemian vuoksi. Sulkeminen lakkautti lähes kaikki tulovirrat. Osuuskunnan apartementos-huoneistoista toinen on ollut vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
Osuuskunta on lomauttanut koronapandemian perusteella työntekijät sekä lakkauttanut kiiteistöhuollon sopimuksia sulkemisen ajaksi.
Osuuskunta ei ole oikeutettu ELY-keskuksen pienyrityksille tarkoitettuun tukeen, koska osuuskunnan pääomistaja on kunta. Myös haettu Business-Finlandin tukihakemus hylättiin.
Liite

Avustushakemus

Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Osuuskunta Seniorisillalle 8 000 euron
toiminta-avustuksen.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että esteellisinä kokoushuoneesta poistuivat
Leila Karppinen (yhteistöjäävi) ja Helka Tolonen (yhteisöjäävi).
Etäyhteydellä ollut Tarja Tolonen (yhteisöjäävi) suljettiin esteellisenä
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen, Pajatien ympäristö, hyväksyminen
Kaavoitus- ja maankäyttötmk § 3
Osmo ja Sinikka Härkönen ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
29.4.2013 päivätyn kuntalaisaloitteen asemakaavan muutoksesta
heidän tonttinsa kohdalla Pajatiellä. Tie kulkee heidän tonttinsa läpi
jakaen tontin kahteen osaan.
Alkuperäisessä aloitteessa on esitetty, että Pajatie lakkautettaisiin
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta alkaen Aholantielle saakka. Asemakaavaa ei ole muutettu, mutta uudessa yleiskaavassa tien linjausta on muutettu.
Keskustellaan aloitteen pohjalta vaihtoehdoista asian eteenpäin viemiseksi. Samalla toimikunta keskustelee mahdollisista muista yleiskaavan tuomista muutostarpeista.
Liite 1

kartta

Puheenjohtajan ehdotus:
Toimikunta toteaa karttaliiteen mukaisella alueella, Pajatie 42, olevan tarvetta tarkistaa asemakaavaa. Samalla asemakaavamuutoksella voidaan ratkaista Härkösten esittämä kunnallisaloite.
Päätös:
Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että ko. alueen asemakaavaa lähdetään muuttamaan siten
että Pajatien kohdalla Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan 2035 mukaista uutta tietä ei rakenneta, vaan tie katkaistaan ja lakkautetaan
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta Aholantielle saakka. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan myös muut oheisen toimikunnan liitteen 1 mukaiset muutostarpeet.
____________
KHALL § 50

Liite 0.1
Liite1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavamuutosalueen kartta

Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen kortteleissa 36–38 ja niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla.
Asemakaavan laatii Ristijärven kunta ja kaavan laatijana toimii aluearkkitehti. Mahdollisesti tarvittavat luonto- tai muut selvitykset hankiPöytäkirjan tarkastajat:
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taan konsulteilta.
Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin maanomistajan aloitteesta ja maankäyttö ja rakennuslain 59 §:n mukaisesti kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Jos maanomistajalle ei tule kaavamuutoksesta hyötyä, ei tule kustannuksiakaan. Myös kunta omistaa muutosalueella maata, joten
kunta maksaa osuutensa kustannuksista.
Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos. Suunnitelmaa
päivitetään prosessin aikana tarpeen mukaan.
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Osallisia tiedotetaan kaavoituksen
käynnistymisestä ja maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Kokouksessa jaettiin pöytäkirjan liitteeksi tuleva tarkennettu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
____________
KHALL § 49

Liite 1

Kaavaluonnos 2.4.2019

Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutosluonnosta on valmisteltu. Liitteenä kaavaluonnos. Kokouksessa esitellään kaavaselostus,
jonka liitteenä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota päivitetään aikataulun ja suunnittelualueen osalta.
Asemakaavan muutoksella muutetaan liikennnejärjestelyjä niin, että
Pajatie poistetaan käytöstä Pajatie 42:n ja Aholantien väliltä. Pajatien päätteeksi tulee kääntöpaikka. Verkkotie ja venevalkama-alue
poistetaan lämpökeskuksesta itään.
Käyttötarkoituksia muutetaan mm. parhaillaan rakenteilla olevan palvelukeskuksen rakennuspaikalla, kaavan mukainen torialue muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi ja osa huoltoaseman
korttelialueesta muutetaan asuinrakennuspaikaksi nykyisen käytön
mukaisesti. Uusi pientalon rakennuspaikka esitetään kortteliin 38.
Lämpökeskukselle osoitetaan kaavassa alue. Lämpökeskuksen eteläpuolelle osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäPöytäkirjan tarkastajat:
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ristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Uusi rakenuspaikka sijoittuu lähelle asuinalueita, jolloin tuleva toiminta ei saa aiheúttaa
kohtuutonta haittaa asumiselle.
Valmistelija: aluearkkitehti 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen selosti kaavaluonnosta
kokouksessa klo 17.15 - 17.40.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
KHALL § 54

Liite 1 Kaavaehdotus 6.4.2020
Liite 2 Kaavaselostus 6.4.2020
Ristijärven asemakaavan muutoksen luonnos (valmisteluaineisto)
pidettiin nähtävillä 26.6.-2.8.2019 kunnanvirastolla, kirjastossa sekä
kunnan internetsivuilla. Saadun palautteen sekä osallisten kanssa
käytyjen neuvottelujen perusteella on valmistunut 6.4.2020 päivätty
asemakaavan muutoksen ehdotus.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset:

Korttelin 38 uusi rakennuspaikka on poistettu ja kaava-aluetta
on pienennetty

Korttelissa 36 huoltoaseman korttelialue on palautettu
voimassa olevan kaavan mukaiseen tilanteeseen

Lämpökeskuksen itäpuolelle on sijoitettu uusi
TY-rakennuspaikka, teollisuusrakennusten korttelialue, jossa
ympäristö asettaa toiminnan laadulle vaatimuksia. Samalla
Verkkotie on jatkettu järven suuntaan uudelle rakennuspaikalle
ja katualuetta on muutettu niin, että luonnoksessa esitetty
TY-rakennuspaikka on laajempi
Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan
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muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRL:n mukaisesti sekä
pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaja ehdotuksen.
________
KHALL § 80

Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 9.6.2020
saakka. Kokouksessa esitellään kaavaehdotuksesta saatu palaute
sekä mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen.
Täydennetyt kaava-asiakirjat esitellään kokouksessa.
Lisätietoja aluearkkitehti, 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja
esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen.
Päätös:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen on oli kokouksen alussa paikalla
selostamassa kaavaa klo 17.30 - 17.54 ja siihen kuulemisen
perusteella tehtyjä muutoksia. Kaavaan tehdyt muutokset esitetty
pöytäkirjaan liitetetyssä liitteessä. Kaavoituksen kustannukset
jyvitetään liitteessä esitetyn mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kirkonkylän asemakaavan
muutoksen ja siihen liitteellä esitetyt kuulemisten perusteella tehdyt
muutokset.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirkonkylän kaavamuutoksesta kortteleissa 36-38 ja niihin liittyvillä katu- ja
virkistysalueilla tehtävät jälkitoimenpiteet
KHALL § 81

Kaavamuutoksella muutetaan liikennejärjestelyjä niin, että Pajatie
poistetaan käytöstä Pajatie 4:n ja Aholantien väliltä. Pajatien päätteeksi tulee kääntöpaikka. Verkkotie ja venevalkama-alue poistetaan
lämpökeskuksesta itään. Maanomistajan ilmoituksen mukaan mukaan tien alle on rakentamisvaiheessa jäänyt alueen ainakin kolme
tonttien rajapyykkiä, joista kaksi on siirretty ja yksi on kateissa. Rajapyykkien palauttaminen alkuperäisille paikoilleen mahdollistaa tontinomistajien omat toimenpiteet tonteillaan.
Samassa yhteydessä esitetään päätettäväksi tien pinnoitteen poistaminen Pajatien lakkaavalta tieosuudelta.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy rajapyykkien palauttamisen ja Pajatien pinnoitteen poistamisen tien lakkautettavalta osalta. Samalla poistetaan
yksityisen maalle jäävät katuvalopylväät.
Jälkitoimenpiteiden kustannukset katetaan teknisen palvelualueen
määrärahoista siltä osin, kun niiden ei voida katsoa olevan osa alueen kaavoituskustannuksia tai maanomistajalle kuuluvia kustannuksia.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 82

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuun liitto. Tiedote ympäristöministeriön avaamasta
erityishausta osana Helmi -ohjelmaa. Avustusta on mahdollista
saada elinympäristön kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin.
Hakuaika päättyy 31.8.2020.
2) Tiedonhallintalautakunta. Tiedonhallintoyksiköiltä (mm. kunta)
pyydetään selvitystä 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain
säännösten toteuttamisesta. Ristijärven kunta on vastannut
kyselyyn.
3) Kainuun alueellisen joukkoliikennetyöryhmän kokouksen muistio
4) STM: Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn
tukemiseen / ohjelman hakuajan jatkaminen. Avustusta myönnetään
kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen
menetelmien käyttöön ottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa.
5) Kainuun Sote ky.
- Päätös SPR Oulun piirin vapaaehtoistyön matkakorvausista ajalla
kesä - syyskuu /2020
- Päätös aikuissosiaalityön edustajan nimeämisestä kuntien
HYTE-työryhmiin
6) Kiinteistöluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 77, 79, 81
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökset (§): 74, 75, 76, 78, 80, 82

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ristijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ristijärven kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Sähköpostiosoite:
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Puhelinnumero:
08 6155431
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on 15.6.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

