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Lemin liikenneympäristön toimenpidelista
Liikenneturvallisuustyöryhmä on päättämässä työtään ja
valmistelemassa raporttia työnsä tuloksista. Raporttiin tarvitaan
teknisen lautakunnan kommentit esitetyistä toimenpiteistä ja
esitys, kumpi mahdollisista kevyenliikenteen väylistä on
toteutuksen suhteen ensisijainen, Kirkonkylä-Sorvarila, vai vt 13
varteen ns. Kuukanniemen kevyenliikenteen väylä Iitiäntieltä
Pajatielle. (Valm. Markku Immonen p. 0400 150651)
Ehdotus tj Tekninen lautakunta päättää kumpi vaihtoehto esitetään
ensisijaiseksi toteutettavaksi vaihtoehdoksi. Tekninen lautakunta
keskustelee ja tekee tarvittaessa huomautukset muihin
toimenpide-ehdotuksiin.
Päätös

Keskustelun perusteella lautakunta päätti esittää
kevyenliikenteenväylää Iitiäntien ja Pajatien välille.
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Hyvitysvaatimus
Kuntalainen X pyytää hyvitystä liikaa laskutetusta
vedenkulutuksesta takautuvasti 10 vuoden ajalta. Vaatimus
perustuu siihen, että 21.1.2018 heille on vaihdettu n. 30 vuotta
vanha vesimittari. Vuosina 2015–2017 heillä on ollut keski-määräinen päiväkulutus 675l/vrk. Mittarin vaihdon jälkeen
550l/vrk.
Seurantatietojen mukaan veden kulutus on vaihdellut vuosien
2002–2017 välillä 206-266m3/vuosi. Mitään selvempää piikkiä,
mikä kertoisi mittarin rikkoutumisesta, ei ole. Hyvityksen pitää
myös perustua oikeaan virheeseen, joka selviää mittarin
tarkastuksessa mittapenkissä. Mittausta ei ole voitu suorittaa,
koska mittari on jo toimitettu metallinkeräykseen.
Hyvitysvaatimus perustuu myös liian lyhyeen seurantajaksoon
21.1.2018–18.2.2018 (28 pv). Siinä ei voida havaita esim. kesällä
nurmikon kastelua tai auton pesuja. Hyvitysvaatimus tuodaan
lautakuntaan oheismateriaalina.
(Valm. Markku Immonen p. 0400 150651)
Ehdotus tj Tekninen lautakunta ei hyväksy esitettyä hyvityshakemusta.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

LEMIN KUNTA

18

Tekninen lautakunta § 14

22.3.2018

Teknisen johtajan viranhaltijapäätösten nähtävillä olo
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä netissä,
joten niitä ei enää tarvitse tuoda tiedoksi tekniselle lautakunnalle
erikseen. (Valm. Markku Immonen p. 0400 150651)
Ehdotus tj Teknisen johtajan viranhaltijapäätöksiä ei enää tuoda tekniselle
lautakunnalle erikseen tiedoksi.
Päätös

Asia jätettiin pöydälle jatkoselvitystä varten.
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Rakennustarkastajan valinta
Lemin kunta on laittanut uudelleen auki rakennustarkastajan
viran, koska aiemmassa haussa virkaan ehdotettu henkilö ei
ottanut virkaa vastaan. (tlk 1.2.2018 § 11)
Virka on laitettu auki useammassa eri paikassa siten, että
hakuaika päättyi 5.3.2018. Määräaikaan mennessä hakemuksia
saapui ainoastaan yksi kappale. Kunnan hallintosäännön mukaan
tekninen lautakunta päättää rakennustarkastajan valinnasta.
Teknisen lautakunnan nimeämä haastattelutyöryhmä haastatteli
hakijan 8.3.2018. Haastattelutyöryhmän yksimielinen päätös on,
että rkm. Pekka Rantanen valitaan Lemin kunnan rakennustarkastajaksi. Viran aloitusajankohta on 16.4.2018.
(Valm. Markku Immonen p. 0400 150651)
Ehdotus tj Tekninen lautakunta valitsee rkm. Pekka Rantasen
rakennustarkastajan virkaan 16.4.2018 alkaen.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Valitun on kuukauden kuluessa valinnasta
esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valinnassa
noudatetaan 6 kk koeaikaa.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
22.3.2018

Pykälä

Sivu

Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 12,14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 13,15
HvalL 3 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 13,15
Viranomainen:
Lemin kunta, Tekninen lautakunta
Toukkalantie 2, 54710 Lemi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava.
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.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64,70101 Kuopio
(PL 1744 70101 Kuopio)
ita-suomi.hao@oikeus.fi
fax 029 56 42 501
puh. 029 56 42 500
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää
Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät:
Valitusaika 14 päivää
Markkinaoikeus:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, fax 029 56 43314
Korkein hallinto-oikeus:
PL 180, Fabianinkatu 15, 00131 Helsinki, fax 029 56 40382
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta.
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan.

