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KOKOUSAIKA 

 

Torstaina 5.4.2022 klo 17.30-18:05 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kunnanviraston kokoushuone, Toukkalantie 5 + Teams -etäyhteys 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(Ja merkintä siitä, kuka toimii 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holopainen Petteri puheenjohtaja 
Penttilä Arto  varapuheenjohtaja 
Laurikainen Ritva jäsen 
Husu-Tuuliainen Tarja jäsen 
Junnikkala Mika jäsen 
Tuomi Paula  jäsen 
Hirvi Juho  jäsen 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(Ja läsnäolon peruste) 
 
 
 
 

Karhu Anu  kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Ovaskainen Jarkko kunnanhallituksen edustaja 
Kauppinen Tomi nuorisovaltuuston edustaja 
Vesterlund Tommy tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä 
Rantanen Pekka rakennustarkastaja, saapui klo 18:00 
Rekola Kati                     kunnanjohtaja 
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin. 

 
ASIAT 

 

§:t 20–24 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(Tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 
 

  
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Mika Junnikkala ja Arto Penttilä. 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
Puheenjohtaja                                    Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Petteri Holopainen          Tommy Vesterlund 

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

 
Tarkastusaika 

Lemillä 8.4.2022 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 

Mika Junnikkala  Arto Penttilä 
 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 
 
 

 
Paikka ja pvm                                                                                                          

Lemillä 8.4.2022 
 
Virka-asema   Allekirjoitus 

 
 
 
Hallintosihteeri  Jesse Savolainen 
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20. Lausuntopyyntö yhtenäislupahakemuksesta 
 
Tekninen lautakunta 5.4.2022 § 20 
 

Ympäristölautakunnalle on saatettu vireille seuraava maa- ja 
ympäristölupahakemus (yhtenäislupahakemus): 
 
Hakija: T. Kiljunen Oy (2906544–9) 
Pajatie 111, 54850 Kuukanniemi 
 
Yhteyshenkilö: 
Tuomas Kiljunen 
p. 040 596 5987 
tuomas.kiljunen@tkiljunen.fi 
 
Kohde: Tila Ylätupa (416–437–2–20) 
Vainikkalan kylä, Telamäki, Lemi 
6774877, 547513 (ETRS-TM35FIN) 
 
Hakija hakee ympäristönsuojelulain 27 § ja maa-aineslain 4 § 
mukaista yhtenäislupaa maa-aineksen otolle sekä kalliokiven 
louhinnalle ja murskaukselle. Haettava kokonaisottomäärä on 65 
000 m³, josta kalliokiviainesta 45 000 m³ , hiekkaa ja soraa 20 000 
m³. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Alueella on aiemmin ollut maa- ja 
kalliokiviainesten ottotoimintaa. 
 
Hakemuksella on haettu lupaa aloittaa toiminta 
ympäristönsuojelulain199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti 
ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. 
 
Pyydämme lausuntoanne edellä mainitusta hakemusesta 
20.4.2022 mennessä. 
 
Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä 14.3.2022 - 
20.4.2022 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen internetsivuilla 
osoitteessa: 
Ympäristövalvonta ja lupa-asiat - Lappeenrannan kaupunki 
(lappeenranta.fi) 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
  
 
 

mailto:tuomas.kiljunen@tkiljunen.fi
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat
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Teknisen johtajan päätösehdotus 
   

Tekninen lautakunta on tutustunut yhtenäislupaa koskeviin 
asiakirjoihin. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 
ympäristölautakunnalle toimitettuun yhtenäislupahakemukseen. 

 
 Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______  
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21. Tuomelankankaan 3-vaiheen tie- ja vesihuoltourakan korjaustyöt ja  
      loppuunsaattaminen 
 
Tekninen lautakunta 5.4.2022 § 21 
 

Tekninen lautakunta valitsi 27.5.2021 § 25 Tuomelankankaan 3-
vaiheen kunnallistekniikan ja katujen rakennusurakoitisjaksi 
BridgeWay Infra Oy.n kokonaishintaan 396 900€ (alv.0%).  
 
BridgeWay Infra Oy on yksipuolisella ilmoituksella irtisanonut 
urakkasopimuksen 3.11.2021. Tuomelankankaan 3-vaiheen 
kunnallistekniikan ja katujen urakka-alueen koordinointipalaveri 
pidettiin 4.11. 2021 ja 9.11.2021 pidettiin haltuunottokatselmus. 
 
Tekninen lautakunta käsitteli 25.11.2021 § 60 asiaa seuraavasti: 
 
1. Tekninen lautakunta käsittelee urakan päättämisen ja 

haltuunottokatselmuksen asiat sekä urakoitsijan ja tilaajan 
vastineet koordinointipalaveriin liittyen. 

2. Tekninen lautakunta päättää, että hanketta jatketaan 
tarvittavilla valmiusasteselvityksillä tarkemittauksin sekä 
kohteessa suoritettavin selvityksin, jonka perusteella laaditaan 
uusi vaiheistettu projektisuunnitelma sekä tarvittavat 
suunnitelma-asiakirjojen muutokset. 

3. Urakkasopimuksen purkamisesta aiheutunutta taloudellisten 
vaatimusten neuvottelumenettelyä jatketaan siten, että 
osapuolten vastuut ja vaatimukset selvitetään urakan 
hyväksyttävien työvaiheiden perusteella.  

4. Tekninen lautakunta varaa talousarvioon 2022 määrärahat 
investoinnin loppuun saattamiseksi ja hanke toteutetaan 
teknisen johtajan johtamana sekä ulkopuolisen asiantuntijan 
valvontavastuulla hyväksytyn projektiohjelman ja 
määrärahavarausten mukaisesti. 

5. Punkankujalla myytävänä olevien asuintalo tonttien rakentajien 
kanssa neuvotellaan toimenpiteet keväälle 2022. Tonttien 
markkinointia jatketaan normaalisti. (oheismateriaalit 1-4). 

 
Tekninen lautakunta hyväksyi edellä mainitut teknisen johtajan 
päätös ehdotukset. 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 
13.12.2021 § 64. 
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Tuomelankankaan  3-vaiheen tie- ja vesihuoltourakan korjaustyöt 
ja loppuunsaattaminen projektille on varattu investointi määrärahaa 
250 000 €.n peruskunnallistekniikalle ja 100 000 €.n vesi- ja 
viemärilaitokselle (pumppaamon asennus, automaatio- ja 
sähkötyöt sekä verkoston käyttöönottoon liittyvät työt). 
 
Tuomelankankaan  3-vaiheen tie- ja vesihuoltourakan korjaustyöt 
ja loppuunsaattaminen projekti on jouduttu suunnittelemaan 
uudestaan. Suunnitelmat valmistuivat helmikuun 2022 loppuun 
mennessä, jonka jälkeen tarjouspyyntö laitettiin 3.3.2022 HILMA 
julkiset hankinnat järjestelmään. Tarjousten määräaika oli 
25.3.2022 klo 12. Saimme määräaikaan mennessä neljä tarjousta. 
Tarjouksista halvin oli Maanrakennus Reijola Oy.n jättämä tarjous 
258 320,00€ (alv. 0%). 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
   

Tekninen lautakunta valitsee Tuomelankankaan  3-vaiheen tie- ja 
vesihuoltourakan korjaustyöt ja loppuunsaattaminen projektin 
urakoitsijaksi Maanrakennus Reijola Oy.n perustuen halvimpaan 
hintaan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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22. Viranhaltijapäätökset 
 
Tekninen lautakunta 5.4.2022 § 22 
 

Teknisen lautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 18.3.-
4.4.2022: 

• tekninen johtaja § 3 
 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa 
viranhaltijoille, ettei tekninen lautakunta käytä kuntalain 92 §:n 
mukaista otto-oikeuttaan. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
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23. Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Tekninen lautakunta 5.4.2022 § 23 
 

1. Investoinnit 
 

2. Muut asiat 
 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 

Teknisen johtajan päätösehdotus 
   

Merkitään tiedoksi.  
 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _______ 
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24. Rakennuslupahakemus 

 
Tekninen lautakunta 28.10.2021 § 50 
 

Kiinteistön 416-429-2-18 omistajat hakevat ulkomitoiltaan 6 m x 15 
m konekatoksen rakentamiselle rakennuslupaa osoitteessa 
Roiskolanniementie 11, 54710 Lemi. Kiinteistö sijaitsee 
suurimmalta osalta Kivijärven rantaosayleiskaavassa. Kiinteistön 
kaavamerkintöinä ovat AM (maatilojen talousrakennusten alue), M 
(maa- ja metsätalousvaltainen alue), sekä sa (rantasauna). 
 
AM-alue:                             
Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä siihen 
soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia asunto-, tuotanto-, ja 
talousrakennuksia. 

 
M-alue:                                     
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle 
ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua 
rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia. 

 
Kiinteistön koko on 4,63 ha, eikä se ole aktiivisessa maa- ja 
metsätalouden käytössä. Lupahakemuksen asemapiirroksessa 
rakennus on sijoitettu maa- ja metsätalouden alueelle (M) 25 metrin 
päähän naapurin kiinteistöstä. Naapurit ovat hankkeesta 
huomauttaneet useilla eri seikoilla, sekä pyytäneet asiaan 
asiantuntijalausunnon, liite. 
 
Ensisijaisesti kyseinen rakennus tulee sijoittaa kaavassa varatulle 
alueelle (AM). Rakennuksen sijoittamisella M-alueelle tulisi olla 
perustelu. Hakemuksessa ei ole esitetty mitään perustelua, miksi 
poiketaan kaavan mukaisesta rakennuspaikasta. 
 
Rakennusjärjestyksen 11 §:n mukaan rakennuspaikan 
rakennusten tulee olla samassa pihapiirissä, jolloin se voidaan 
lukea yhdeksi rakennuspaikaksi. Esitetty sijainti on 
päärakennuksesta noin 100 metrin päässä. 
 
Liitteet:                      
Kaavakartta, asemapiirros ja lausunto. 

 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen p. 0400 340 147) 
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Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Asiallisen perustelun puuttuessa tekninen lautakunta päättää 
hylätä rakennuslupahakemuksen. 

  
Rakennustarkastajan muutettu päätösehdotus 
 

Asiassa saadun lisäselvityksen perusteella tekninen lautakunta 
päättää myöntää haetun rakennusluvan konekatoksen 
rakentamiselle. 

 
Päätös Hyväksyttiin rakennustarkastajan muutetun päätösehdotuksen 

mukaisesti. 
 _______ 

 
Tekninen lautakunta 25.11.2021 § 56 
 

Asia koskee teknisen lautakunnan päätöstä 28.10.2021 § 50. 
Päätöksessä myönnettiin hakijalle rakennuslupa konekatoksen 
rakentamiselle. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus tekniselle 
lautakunnalle. 
 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen p. 0400 340 147) 
 

Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Teknisen lautakunnan 28.10.2021 § 50 päätöstä ei muuteta. Tämä 
päätös ja 28.10.2021 päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
Valitusosoitus muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 _______ 
 

Tekninen lautakunta 17.2.2022 § 4 
 

Naapurikiinteistön omistaja valitti teknisen lautakunnan 
päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyysi 17.12.2021 Lemin kuntaa 
toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet 
asiakirjat hallinto-oikeudelle. Asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat 
toimitettiin hallinto-oikeuteen 21.12.2021, liite 1.  
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Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksen asiasta 24.1.2022. 
Hallinto-oikeus poisti teknisen lautakunnan päätöksen 28.10.2021 
§ 50 liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja kumosi teknisen lautakunnan 
päätöksen 25.11.2021 § 56. Hallinto-oikeus käsitteli valituksen 
teknisen lautakunnan päätöksen 28.10.2021 § 50 kohdistuvana 
valituksena. Kaikki käsittelyn aikana laaditut asiakirjat hallinto-
oikeus otti asiassa huomioon. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen 
katselmuksen järjestämisestä ja palautti asian lautakunnan 
uudelleen käsiteltäväksi perustelemattomana. 

 
Asian uudelleen käsittely 

 
Kiinteistön 416-429-2-18 omistajat hakevat ulkomitoiltaan 6 m x 15 
m konekatoksen rakentamiselle rakennuslupaa osoitteessa 
Roiskolanniementie 11, 54710 Lemi. Kiinteistö sijaitsee 
suurimmalta osalta Kivijärven rantaosayleiskaavassa. Kiinteistön 
kaavamerkintöinä ovat AM (maatilojen talousrakennusten alue), M 
(maa- ja metsätalousvaltainen alue), sekä sa (rantasauna), liite 2. 

 
AM-alue:      
Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä siihen 
soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia asunto-, tuotanto- ja 
talousrakennuksia. 

 
M- alue:       
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueelle 
ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa osoitettua 
rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden rakennuksia.  

 
Teknisen lautakunnan 28.10.2021 § 50 lähtötilanteen lisäksi asiaan 
liittyy seuraavia seikkoja. 

 
Konekatoksen sijainti:  
Lupahakemuksen asemapiirroksen mukaan rakennus sijaitsee 25 
m:n etäisyydellä naapurikiinteistön rajasta, 15-20 m:n etäisyydellä 
AM- alueesta ja noin 120 m:n etäisyydellä rannasta. 

 
Kiinteistön omistajan selvityksen 25.10.2021 ja suullisen 
keskustelun mukaan kiinteistölle on tarkoitus rakentaa myöhemmin 
uusi asuinrakennus ja autokatos, joiden alustava sijoitus on esitetty 
asemapiirroksessa. Konekatos halutaan sijoittaa hieman erilleen 
asumista palvelevista rakennuksista siten, että sen tieyhteys, 
vesihuolto, sähköistys yms. ovat järkevästi toteutettavissa. 
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Lupahakemuksen johdosta naapurikiinteistön omistajat on kuultu. 
Kiinteistön 416-429-2-41 omistaja on huomauttanut 
lupahakemuksesta, liite 3 ja lisäksi hankkinut lupa-asiaan 
asiantuntijalausunnon, liite 4 ja toimittanut sen 
rakennusvalvontaan. Luvan hakija toimitti vastineen 
asiantuntijalausunnon johdosta, liite 5. 

 
Hankkeen pääsuunnittelija pyysi Kivijärven rantaosayleiskaavan 
laatijalta (DI Pertti Hartikainen) lausunnon rakennusluvan 
myöntämisen edellytyksistä konekatokselle asemapiirroksen 
osoittamaan paikkaan M- alueelle. Lausunto on toimitettu 
rakennusvalvontaan 25.10.2021, liite 6.   
 
”Hakemuksessa tarkoittama traktorin konekatos on yleiskaavan 
tarkoittama maa- ja metsätalouden rakennus. Kaavan AM-varaus 
ei velvoita maa- ja metsätaloutta palvelevien talousrakennusten 
sijoittamista kyseiselle alueelle. 
 
Kysymys ei siten ole kaavan vastaisesta rakentamisesta eikä 
yleiskaava ole esteenä rakennusluvan myöntämiselle.” 
 
Hakija on toimittanut rakennusvalvontaan 2.2.2022 metsätalouden 
veroilmoituksen vuodelta 2017, liite 7. 

 
Päätöksen perustelu: 

 
Lausunnossaan kaavan laatija on yksiselitteisesti todennut. 1. 
Konekatos on yleiskaavan tarkoittama maa- ja metsätalouden 
rakennus. 2. Kyseinen kaava ei velvoita maa- ja metsätaloutta 
palvelevien talousrakennusten sijoittamista AM- alueelle. 3. Kaava 
sallii rakennusluvan myöntämisen tässä asiassa M-alueelle. 

 
Yleiskaavan kaavamerkinnät AM ja M osoittavat, että kyseessä on 
maa- ja metsätalousalue. Verottajan ohjeen mukaan konekatos on 
metsätaloutta palveleva rakennus kuten hakija ja kaavoittaja ovat 
todenneet. 

 
Maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä tulolähde ei tarvitse 
tuottaa yksin elantoa. Tuotantosuunnasta riippuen muutaman 
hehtaarin suuruinen tila voidaan katsoa täyttävän lainkohdan 
tunnusmerkistön. Hakijan metsätalouden veroilmoituksesta 
voidaan todeta, että kysymyksessä on metsätalouden kiinteistö. 
Tällöin rakennuslupa voidaan myöntää M- alueelle. 
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Hanke on yleiskaavan mukainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 116 
§:n, 117 §:n ja 136 §:n edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät.  

 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen p. 0400 340 147) 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Edellä mainituin perusteluin tekninen lautakunta päättää myöntää 
haetun rakennusluvan konekatoksen rakentamiselle hakemuksen 
mukaisesti. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Tekninen lautakunta 5.4.2022 § 24 
 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeuteen  
 

Naapurikiinteistön omistaja valitti teknisen lautakunnan 
päätöksestä (liite) Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen 
hallinto-oikeus pyysi 11.3.2022 teknistä lautakuntaa antamaan 
lausunnon asiaan. 

 
Lausunnon tulee sisältää selostus asiasta, vastaus valittajan 
esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuma 
esitetystä selvityksestä ja toimittamaan kaikki valituksenalaisen 
päätöksen perusteena olleet asiakirjat hallinto-oikeuteen. 

 
Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeuteen 
viimeistään 11.4.2022. 

 
Rakennustarkastaja on laatinut pyydetyn lausunnon, liite. 
 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen p. 0400 340 147) 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta päättää antaa pyydetyn lausunnon liitteen 
mukaisena. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä 
käsiteltäväksi. 

 _______ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 20, 22–24 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 

 

HLL  §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin tekninen lautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

• tiistai klo 10.00 – 15.30 

• keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

• perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

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

 
 
 

mailto:leminkunta@lemi.fi
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 

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, 
Pykälät:     Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

 
 

Muu valitusviranomainen ja osoite: Markkinaoikeus 
   Sörnäistenkatu 1 
   00580 HELSINKI 
   markkinaoikeus@oikeus.fi 
   Puh. 029 56 43300, fax. 029 564 3314  
 
Pykälät: 21   Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava 
postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös 
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

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. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


