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Tekninen lautakunta Nro 6/2019 
 

 
KOKOUSAIKA 

 

Torstaina 8.8.2019 klo 17-18:15 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnantalon neuvotteluhuone 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taipale Heikki   puheenjohtaja 
Penttilä Arto  varapuheenjohtaja 
Laurikainen Ritva  jäsen 
Junnikkala Mika  jäsen 
Rings Mervi   jäsen 
Husu-Tuuliainen Tarja  jäsen 
Laitinen Jukka-Pekka  jäsen 
 
 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 

Holopainen Petteri kunnanhallituksen edustaja 

Vesterlund Tommy pöytäkirjanpitäjä, esittelijä 
 

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

§ 26-30 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 
 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Penttilä Arto ja Laurikainen Ritva    
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 8.8.2019. 
 
    

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja                                                          Pöytäkirjanpitäjä 

 
Heikki Taipale Tommy Vesterlund 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimillam-
me. 
 
 

 
Tarkastusaika 

Lemi 8.8.2019 
 
Allekirjoitukset 
 

  

Laurikainen Ritva               Penttilä Arto 
 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paikka ja pvm 

Lemi 9.8.2019 
 
Virka-asema Allekirjoitus 
 

 

tekninen johtaja Tommy Vesterlund 
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pöytäkirjantark

astajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

Tekninen lautakunta § 26   8.8.2019    

Määrärahan siirrot 
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 6100 €.n investointimääräraha 

ruokahuollon kalustoon. Näitä hankintoja ei ole tarkoitus tehdä, koska yhden 

valmistuskeittiön malli on suunnitteilla.  

Olemme joutuneet korjauttamaan keittiöiden kalustoa alkuvuoden aikana 

(mm. Palolan keittiön astianpesukonetta sekä kylmälaitteita). Nämä 

korjaukset on kirjattu käyttötalouden puolelle kustannuspaikalle 5580. Tälle 

kustannuspaikalle ei ole varattu määrärahaa. 

 

Vuoden 2019 talousarviossa yhtiövastikkeiden (hoito ja rahoitus) maksuihin 

on varattu 20 000 €.n investointimääräraha. Tästä investointimäärärahasta 

tulisi siirtää 17 000 € tekniselle toimelle käyttötalouteen kustannuspaikalle 

5575 (muut kiinteistöt). Kustannuspaikalta 5575 maksetaan kunnan 

osakehuoneistojen yhtiövastikkeet.  

(Valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651) 

 
Ehdotus tj Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle, 

että vuoden 2019 talousarvion investointi osasta ruokahuollon kalustoon 

varattu 6100 €:n määräraha siirretään käyttötalouteen kustannuspaikalle 

5580 sekä kunnanhallituksen investointi osasta 17 000 €:n määräraha 

käyttötalouteen kustannuspaikalle 5575.   

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti 
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pöytäkirjantark

astajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta § 27   8.8.2019    

Kivijärven venereitti 
 

Kivijärven venereitin rakentaminen 

Kivijärven venereitin tutkimusten ja esisuunnitelman perusteella on laadittu 

yleissuunnitelma. Venereitin rakentamiseen (väylien merkintä, ruoppaukset) on oheisessa 

FCG:n yleissuunnitelmaselostuksen kustannusarviossa laskettu noin 85.000 €. Hankkeelle 

on haussa ELY-keskuksen investointirahaa, johon saataisiin EU:lta ja valtiolta 70 %. 

Luumäen ja Lemin kuntien osuudeksi jäisi 30 % eli 25.500 €. Reitistä noin 1/3 sijaitsee 

Lemin kunnan alueella, joten Lemin osuus olisi siten 8.500 €.  

Luumäen kunta esittää, että Lemin kunta varaisi Kivijärven venereitin rakentamisen 

kuntarahoitukseen 8.500 €. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa aluehallintoviraston luvan 

mukaiset neljä yleistä paikallisväylää Luumäen ja Lemin alueille ulottuvaan Ylä-Kivijärveen 

sekä Lemin Lahnajärveen. Väylien pituus on yhteensä 57 km ja varsinaiseen rakentamiseen 

kuuluu veneilyviittojen asentaminen, kivien ampumista ja joitakin ruoppauksia. Varsinainen 

väyläpäätös tehdään rakennustöiden jälkeen Traficomin toimesta.  

Hanke huomioidaan vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. 

Yleissuunnitelma ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 89/2019 ovat ohessa. 

(Valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651) 

Ehdotus tj Tekninen lautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja –valtuustolle, että Lemin kunta 

päättää sitoutua Kivijärven venereitin rakentamiseen yleissuunnitelmassa ja edellä 

esitetyllä tavalla siten, että Lemin kunnan kuntarahaosuus on 8.500 €.    

Päätös             Päätettiin ehdotuksen mukaisesti 
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pöytäkirjantark

astajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

Tekninen lautakunta § 28   8.8.2019    

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 
 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksessa (17.6.2019) on 

mainittu muun muassa kohdassa tavoitteiden toteutumisen arviointi, että 

käyttäjien mielestä Lemin koulukeskuksen monitoimiareena on aivan liian 

pieni, kuntosali ei toteutunut, rakennuslupia uusille asuinrakennuksille 4 

kappaletta ja teollisuusrakennuksille 0 kappaletta sekä sisäilma ongelmien 

vuoksi käyttökiellossa ovat Palolan kiinteistön keskiosa, vanha kunnantalo ja 

kuntosali. Lisäksi raportissa mainitaan kunnan vuokratalojen suuri lainan 

määrä. Kohdassa palvelujen järjestäminen kehittämiskohteena on mainittu 

kaavoitusarkkitehdin palveluiden puuttuminen. Henkilöstö osiossa 

työhyvinvointikyselyn mukaan ongelmia on johtamisessa, tiedonkulussa ja 

tasa-arvoisessa kohtelussa. 

(Valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651) 

Ehdotus tj Tekninen lautakunta on tutustunut toimintakertomukseen ja toteaa ettei 

sillä ole huomautettavaa kertomuksen sisältöön.   

Päätös  Tekninen lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun 
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pöytäkirjantark

astajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

Tekninen lautakunta § 29   8.8.2019    

 

Ajankohtaisia asioita 
 

- Kuntalaisten valitukset mopoilijoista 

- Tonttien myynti ja rakennusvelvoitteen seuraaminen 

- 5v. suunnitelmat 

- Hallinto-oikeuden päätös (Uuttu) 

- Muita asioita 

 

 

Ehdotus tj Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.  

Päätös  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti 
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pöytäkirjantark

astajien 

nimikirjaimet 

    

 

 

 

Lautakunta 

 

 

 

 

Hallitus 

 

Valtuusto 

 

 

 

Tekninen lautakunta § 30   8.8.2019    

 

Talouden seuranta 

 

 

  Käytiin läpi teknisen toimen talouden tilanne 1.1. – 30.6.2019  

  (liite) 

 

Ehdotus tj Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.  

Päätös  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä 30 käsiteltiin ylimääräisenä. 

 



Lemin kunta MUUTOKSENHAKUOHJEET  
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa  

hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät: 

HallintolainkättöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Pykälät: 

 

Viranomainen: Tekninen lautakunta 

                                                   Toukkalantie 2, 54710 Lemi 

                                                   sähköposti: leminkunta@lemi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

_______________________________________________________________________________________________ 

HANKINTAOIKAISUOHJE 

Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Pykälät: 

VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun  

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä 

kunnan jäsen.  

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 

Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Kunnallisvalitus,                                            Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Hallintovalitus,                                               Valitusaika 30 päivää 

Pykälät: 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:                                                                  Valitusaika 14 päivää 
 
Pykälät: 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen 
asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. 
 
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 
jollei muuta näytetä. 
 
Vaikutuksiltaan vähäisinä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on 
toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella 
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella,  
että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten 
lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan  
vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom).  
 
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee,  
voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.  

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan muutosta. 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet. 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen  
edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös  
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta 
valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä 
säädetään.  

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai  
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla  
vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen  
viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että  
viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä  
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle) 
: nimi, osoite ja postiosoite 
 
Pykälät: 
 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260 
euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä 
tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella 
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 
 

  Liitetään pöytäkirjaan. 


