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KOKOUSAIKA

Torstaina 10.6.2021 klo 16.08 – 20.29

KOKOUSPAIKKA

Sähköpostikokous

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(Ja läsnäolon peruste)

Taipale Heikki
Penttilä Arto
Laurikainen Ritva
Junnikkala Mika
Rings Mervi
Husu-Tuuliainen Tarja
Laitinen Jukka-Pekka
Kahelin Jari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Holopainen Petteri
Vesterlund Tommy

kunnanhallituksen edustaja
tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT

§:t 30 - 32

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mervi Rings ja Mika Junnikkala.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Heikki Taipale

Tommy Vesterlund

Tarkastusaika

Lemillä 11.6.2021
Allekirjoitukset

Mervi Rings
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ
TIETOVERKOSSA

Mika Junnikkala

Paikka ja pvm

Lemillä 11.6.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

Va. hallinnon asiantuntija

Päivi Haakonsson
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30. Metsänraivauksien ja -harvennusten hyväksyminen
Tekninen lautakunta 10.6.2021 § 30
Lemin kunnan voimassa oleva metsäsuunnitelma on vuodelta
2016. Tekninen lautakunta on päättänyt 18.3.2021 § 8, että
metsäsuunnitelma uusitaan vuonna 2021 yhteistyökumppaniksi
valitun Stora Enso Oyj:n toimesta. Uusi metsäsuunnitelma ei ole
vielä valmistunut.
Voimassa olevan metsäsuunnitelman jälkeen kunta on ostanut
vuonna 2020 kiinteistöt Pajuaho (416-405-4-31) ja Torpparinne
(416-413-3-93). Nämä kiinteistöt Kuukanniemessä on tarkoitus
kaavoittaa asuinkäyttöön. Ennen asemakaavoituksen aloittamista
tulee aluspuusto raivata ja puustoa harventaa, että
maaperäkatselmukset ja -tutkimukset ovat mahdollisia suorittaa.
Tuomelankankaan 3- vaiheen rakentamispäätös on tehty ja
urakoitsija hankkeeseen on valittu. Infran ja tonttien rakentamisen
esteenä oleva puusto tulee raivata ennen töiden aloittamista.
Raivaus- ja harvennustyöt tehdään asemaakaavoitetulla alueella
sekä Tuomelanpellon ja Iitiäntien laidassa, minne uusi
jätevedenpumppaamo rakennetaan.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)
Teknisen johtajan päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy edellä mainitut metsien harvennusja raivaustoimenpiteet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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31. Liikennemerkin ja nopeusrajoituksen asettaminen
Tekninen lautakunta 10.6.2021 § 31
Tekniseen toimeen on tullut Haapaharjun yksityistieltä
liikennemerkin ja nopeusrajoituksen asettamista koskeva anomus.
Haapaharjun yksityistiekunta anoo lupaa asettaa nopeusrajoitus 50
km/h (C32) koko tieosuudelle ja Haapaharjuntie päähän
liikennemerkki umpitie (F24.1). Tie sijaitsee mt 13 itäpuolella
Vainikkalan kylässä.
Tien pituus on noin 3,2 kilometriä ja sen varrella on paljon asutusta
ja lukuisia risteyksiä, missä osassa on huono näkyvyys. Lisäksi
Haapaharjuntien varrella asuu paljon pienempiä tienkäyttäjiä.
Nopeusrajoitukselle on selvä tarve turvallisuuden sekä myös
kestävän ja kustannustehokkaamman kunnossapidon kannalta.
Anomuksen liitteenä on kartta, jossa on merkittynä tien sijainti ja
liikennemerkkien kohdat sekä kokouspöytäkirja.
Liikennemerkit sijoitettaisiin Mikkelintieltä alkavan y-haaran
jälkeiseen kohtaan ja toisessa päässä ennen Illukansaarentien
risteystä.
Tieliikennelain 10.8.2018/727, 71 §:n mukaan tiekunta voi
yksityistielle asettaa liikenteenohjauslaitteen saatuaan siihen
kunnan suostumuksen.
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651)
Teknisen johtajan päätösehdotus
Tekninen
lautakunta
päättää
myöntää
Haapaharjun
yksityistiekunnalle luvan asentaa Haapaharjun yksityistielle 50
km/h nopeusrajoitusmerkit ja umpitie merkin selostusosan
mukaisesti.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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32. Viranhaltijapäätökset
Tekninen lautakunta 10.6.2021 § 32
Teknisen lautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 24.5.10.6.2021:
• tekninen johtaja §:t 16-17
(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.
_______

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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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: 32

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 30 - 31

HLL §:n /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, joka lähetetään
osoitteeseen:
Lemin tekninen lautakunta
Toukkalantie 5, 54710 LEMI
sähköposti: leminkunta@lemi.fi
Pykälät: 30 - 31
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

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
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

Valitusperusteet

Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite:
Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

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.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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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.

Oikeudenkäyntimaksu

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.

pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

