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Tekninen lautakunta
Aika

04.03.2021 klo 17:00 - 18:03

Paikka

Lapinlahden kunnanvirasto, valtuustosali

Päätöksentekotapa

Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat
Asia
§ 14
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§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Ptk tark.

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yleiskaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa
Asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa
Ala-Pitkäjärven rantaosayleiskaavoittaminen
Kaavoituskatsaus 2021
Sirénin peruskorjaus, rakennusautomaatiourakoitsijan valinta
Yksityisteiden perusparannusavustukset 2021
Santurin montun hiihtoladun ylläpidon lakkauttaminen
Haminamäen maisemapolku ja kuntoportaat
Ilmoitusasiat
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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Ruotsalainen Jorma
Rahkola Marko
Kojo Matti
Määttä Jouni
Tanskanen Tiina
Väisänen Marjo

18:03 - 18:03
18:03 - 18:01
18:03 - 18:03
18:03 - 18:03
18:03 - 18:03
18:03 - 18:03

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Tissari Anne

Muu

Juutinen Tiina

17:26 - 18:03

Linna Rami
Silsten Päivi

17:00 - 18:03
17:05 - 17:37

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
maanmittausinsinööri

Partanen Inkeri

17:00 - 18:03

pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

liittyi kokoukseen
18 § aikana
pykälien 16 -18
ajan

Allekirjoitukset
Jorma Ruotsalainen
puheenjohtaja

Inkeri Partanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 14 - 24

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 4.3.2021

Marjo Väisänen
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Tanskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla.

Todistaa

Ptk tark.

Inkeri Partanen
palvelusihteeri
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 21, § 22, § 23
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
•
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätöksen tehneeltä
Lapinlahden kunnan toimielimeltä kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
8 – 15.30

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 sähköpostiosoite.
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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