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Hakija/Vireillepanija

Tekninen johtaja

Asia

Hyvinvointiaseman peruskorjaukseen on varattu vuoden 2022
talousarviossa 20 000€.n investointi määräraha.
Hankkeen tämä osa käsittää kahden huoneen (1 ja 10)
peruskorjauksen lattioiden osalta sekä huoneiden tiivistämisen
erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Pyysimme tarjouksen neljältä urakoitsijalta (Halli ja rakennus
Taipale Oy, Finjob Oy/Petri Sinkkonen, SK Kiinteistö ja
Saneerauspalvelu Oy ja Rakennus Nikkinen Oy. Määräaikaan
mennessä saimme kaksi tarjousta (Halli ja rakennus Taipale Oy ja
Finjob Oy/Petri Sinkkonen).

Päätös

Päätän tilata edellä mainitun työn Halli ja rakennus Taipale Oy.ltä
kokonaishintaan 9820€ (alv. 0 %), kokonaishinta sisältää kaikki
rakennustarvikkeet. Päätös perustuu halvimpaan hintaan.
Lemillä 3.6.2022

Tommy Vesterlund
Tekninen johtaja
Muutoksenhakuohje

Tähän päätökseen voi hakea muutosta. Ohje oheisena.

Jakelu

Halli ja rakennus Taipale Oy/Aki Taipale, Finjob Oy/Petri
Sinkkonen, tekninen lautakunta, hallintosihteeri ja
talousasiantuntija.

Nähtävillä olo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa
6.6.2022.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu
velvollisuuteen tai etuun päätös
(asianosainen), sekä
• kunnan jäsen

tai jonka oikeuteen,
välittömästi vaikuttaa

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on
tiedoksisaannista.

tehtävä

14

päivän

kuluessa

päätöksen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Lemin kunnanvirastoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 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. 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
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Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Tekninen lautakunta
Toukkalantie 5, 54710 LEMI
Sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• se, millaista oikaisua vaaditaan
• 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 sähköpostisoite.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
3.6.2022.

