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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Rahkola Marko
Taimela Sami
Forsberg Minna
Hiltunen Mervi
Kojo Matti
Ollikainen Risto
Väisänen Marjo

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 -

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muu

Hirvonen Pave

17:00 -

Linna Rami
Partanen Inkeri

17:00 17:00 -

kunnanhallituksen
edustaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Marko Rahkola
puheenjohtaja

Inkeri Partanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 68 - 91

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 16.9.2021
Minna Forsberg
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Hiltunen
pöytäkirjantarkastaja

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

Ptk tark.

Inkeri Partanen
palvelusihteeri
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16.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
TEKLA 16.09.2021 § 68

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin
välityksellä teknisen lautakunnan varsinaisille jäsenille ja kunnanhallituksen
edustajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa kohdassa: Tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 10.9.2021
teknisen lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on vähintään
puolet jäsenistä.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 10.9.2021 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: Tekninen lautakunta.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
TEKLA 16.09.2021 § 69

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Minna Forsberg
ja Mervi Hiltunen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös

Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Minna Forsberg ja Mervi Hiltunen.
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16.09.2021

Teknisen lautakunnan kokouksen koollekutsuminen
TEKLA 16.09.2021 § 70
601/00.02.04/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 154 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).
Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus.
Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt
saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen
käsittelemään kyseessä olevaa asiaa.
Laissa tai hallintosäännössä ei ole määräyksiä lautakunnan kokouskutsun
lähettämisen ajankohdasta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että kutsu lautakunnan kokoukseen lähetetään
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja tai velvoitetuille henkilöille viimeistään
viisi (5) päivää ennen kokousta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokouspäivä on
tiistai, kokouskutsu toimitetaan viimeistään torstaina (kokouspäivää ei lasketa
mukaan). Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä.
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa esteestä varajäsenelle sekä
ensisijaisesti teknisen osaston palvelusihteerille tai teknisen osaston
osastopäällikölle, jotta varajäsenelle voidaan lähettää kokouskutsu.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että kutsu lautakunnan kokoukseen lähetetään
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja tai velvoitetuille henkilöille viimeistään
viisi (5) päivää ennen kokousta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokouspäivä on
tiistai, kokouskutsu toimitetaan viimeistään torstaina (kokouspäivää ei lasketa
mukaan). Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä.
Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa esteestä varajäsenelle sekä
ensisijaisesti teknisen osaston palvelusihteerille tai teknisen osaston
osastopäällikölle, jotta varajäsenelle voidaan lähettää kokouskutsu.
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Teknisen lautakunnan kokousten pitoajat
TEKLA 16.09.2021 § 71
601/00.02.04/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimielin päättää toimikautensa alkaessa
kokousten pitoajasta. Hallintosäännön ko. kohdan mukaan kokoukset pidetään
Lapinlahden kunnantalolla, ellei toimielin yksittäisen kokouksen osalta toisin päätä.
Teknisen lautakunnan kokouksia tulee olla riittävän usein, jotta asioiden
viivytyksetön käsittely toteutuu. Edelleen kokousrytmiä suunniteltaessa on syytä
huomioida asioiden viivytyksetön eteneminen tarvittaessa edelleen
kunnanhallitukseen ja valtuuston käsittelyyn.
Teknisen lautakunnan kokouksia on tarpeellista pitää kerran kuukaudessa.
Tekninen lautakunta voi pitää säännöllisten kokousten lisäksi ylimääräisiä
kokouksia tarpeen mukaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että toimikaudella 2021-2025 teknisen lautakunnan
kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen torstai klo 17.00
alkaen Lapinlahden kunnantalolla kokoushuone Marjatassa tai valtuustosalissa.
Yksittäisen kokouksen osalta voidaan päättää, että kokous on jossakin muualla
Lapinlahden kunnan alueella.
Säännöllisten kokousten lisäksi tekninen lautakunta voi pitää ylimääräisiä
kokouksia tarpeen mukaan, pitää kokouksen perustellusta syystä muuna
ajankohtana sekä jättää varsinaisia kokouksia pitämättä esimerkiksi kesäaikana.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että toimikaudella 2021-2025 teknisen lautakunnan
kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen torstai klo 17.00
alkaen Lapinlahden kunnantalolla kokoushuone Marjatassa tai valtuustosalissa.
Yksittäisen kokouksen osalta voidaan päättää, että kokous on jossakin muualla
Lapinlahden kunnan alueella.
Säännöllisten kokousten lisäksi tekninen lautakunta voi pitää ylimääräisiä
kokouksia tarpeen mukaan, pitää kokouksen perustellusta syystä muuna
ajankohtana sekä jättää varsinaisia kokouksia pitämättä esimerkiksi kesäaikana.
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Teknisen lautakunnan esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkistaminen ja
nähtävänä pitäminen
TEKLA 16.09.2021 § 72
601/00.02.04/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat on kuntalain 140 §:n
mukaan pidettävä yleisesti nähtävänä. Jos pöytäkirja sisältää salassapidettäviä
tietoja, sitä ei niiltä osin saa pitää yleisesti nähtävänä.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 166 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa
esittelijänä toimii teknisen osaston osastopäällikkö.
Hallintosäännön 174 §:n mukaan toimielin valitsee itselleen pöytäkirjapitäjän.
Edelleen ko. §:n mukaan pöytäkirjaa pidetään kokouksen kuluessa ja tarkastetaan
välittömästi kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, esimerkiksi
teknisten ongelmien vuoksi, pöytäkirja kirjoitetaan ja tarkastetaan viimeistään
kokousta seuraavana päivänä. Hallintosäännön 174 §:ssä on muutoin
yksityiskohtaiset määräykset pöytäkirjan sisällöstä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan toimikaudella 2021-2025:
- Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen osaston palvelusihteeri.
- Teknisen lautakunnan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan
jokaisessa kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
pöytäkirjan välittömästi kokouksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kokouksen
jälkeisenä arkipäivänä.
- Asianmukaisesti tarkastettu teknisen lautakunnan pöytäkirja julkaistaan yleisessä
tietoverkossa Lapinlahden kunnan kotisivuilla.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että lautakunnan toimikaudella 2021-2025:
- Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii teknisen osaston palvelusihteeri.
- Teknisen lautakunnan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan
jokaisessa kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat
pöytäkirjan välittömästi kokouksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kokouksen
jälkeisenä arkipäivänä.
- Asianmukaisesti tarkastettu teknisen lautakunnan pöytäkirja julkaistaan yleisessä
tietoverkossa Lapinlahden kunnan kotisivuilla.
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Teknisen osaston laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2021-2025
TEKLA 16.09.2021 § 73
589/02.06.01/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielimen tulee määrätä
viran- /toimenhaltijat, jotka sen puolesta hyväksyvät ja tarkastavat tositteet.
Laskujen hyväksyjistä ja tarkastajista tulee päättää vähintään valtuuston
toimikauden alkaessa ja aina, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai
hyväksyjänä olevan viran- /toimenhaltijan tehtävänkuva muuttuu. Hyväksyjällä
tulee olla myös varahenkilö.
Hyväksyjän tulee tarkistaa, että menon suorittamiseen on määräraha ja merkittävä
talousarvion menokohta, ellei tarkastaja ole sitä jo merkinnyt. Tarkastajan on
tarkistettava, että lasku on muodollisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus
on vastaanotettu ja on tilatun mukainen.
Kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja taloussihteerillä on oikeus hyväksyä tositteet
koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä on estyneenä tai
muuta hyväksyjää ei ole määrätty.
Liitteenä on esitys laskujen hyväksyjistä ja tarkastajista teknisen osaston osalta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy laskujen hyväksyjät ja tarkastajat oheisen liitteen
mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi laskujen hyväksyjät ja tarkastajat oheisen liitteen
mukaisesti.

Liitteet
1

Teknisen osaston laskujen hyväksyjät 2021-2025
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Onkiveden ja Nerkoon rantaosayleiskaavan muutos
Kunnanhallitus 19.04.2021 § 95

Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705 paivi.silsten@lapinlahti.fi
-------------- hakee rantaosayleiskaavan muutosta kiinteistölle --------------------Ulmansaaressa. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tilalle -----------rakennuspaikka. Kaavamuutoksen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group
Oy. Hakija maksaa kaikki kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Ulmansaaressa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Ulmansaaressa.

TEKLA 27.05.2021 § 52

Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosta 19.4.2021 pitämässään kokouksessa.
Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Onkivesi Nerkoonjärven
rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistön ------------ alueelle Ulmansaaressa.
Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavamuutoksen prosessointi siirtyy
tekniselle lautakunnalle.
Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta on valmistunut
26.4.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 26.4.2021 päivätty
kaavaluonnos ja 26.4.2021 päivätty kaavaselostus.

Esittelijä
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksesta 26.4.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
26.4.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 26.4.2021 päivätyn kaavaselostuksen
liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021
ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
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27.05.2021
16.09.2021

Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksesta 26.4.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
26.4.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 26.4.2021 päivätyn kaavaselostuksen
liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021
ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta

TEKLA 16.09.2021 § 74
254/10.02.04/2021
Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi.
Lapinlahden kunnassa Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus on ollut
yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot
seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä
kaavaselostuksesta on jätetty yhteensä 5 lausuntoa ja niihin annetut vastineet
ovat kaavaselostuksessa sivulla 6.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksen 26.4.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta,
kaavaluonnoksesta sekä kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen vastineet.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää asettaa 10.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
merkinnät ja määräykset, 10.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 26.4.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 20.9 –
26.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
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Karvasalmen osakaskunta
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksen 26.4.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta,
kaavaluonnoksesta sekä kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen vastineet.
Lisäksi tekninen lautakunta päättää asettaa 10.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
merkinnät ja määräykset, 10.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 26.4.2019
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 20.9 –
26.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta
Liitteet
2
3
4

Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, kaavakartta
Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, OAS (ei julkinen)
Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, kaavaselostus (ei
julk)

Oheismateriaali
Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, OAS (julkinen)
Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos, kaavaselostus
(julkinen)
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31.05.2021
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Syvärin rantaosayleiskaavan muutos Vipumäki
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 129

Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705 paivi.silsten@lapinlahti.fi
------------- hakee rantaosayleiskaavan muutosta kiinteistölle ------------- -------Syvärinpäässä. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tilalle ---------------------rakennuspaikka etelärajan ja Syvärin järven läheisyyteen. Rakennuspaikan
käyttötarkoitus tulisi palvelemaan matkailutoimintaa.
Kaavamuutoksen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. Hakija
maksaa kaikki kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan
muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.

TEKLA 16.09.2021 § 75
367/10.02.04/2021
Valmistelija

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosta 31.05.2021 pitämässään
kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Syvärin
rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistön ---------------------- alueella
Syvärinpäässä. Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavamuutoksen
prosessointi siirtyy tekniselle lautakunnalle.
Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta on valmistunut 15.6.2021 päivätty
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2021 päivätty kaavaluonnos ja
17.8.2021 päivätty kaavaselostus.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta
15.6.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 17.8.2021 päivätyn
kaavaluonnoksen ja 17.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 20.911.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 129
§ 75

7/2021
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16.09.2021

Savon Voima Verkko Oy
Paloisten osakaskunta
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta
15.6.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 17.8.2021 päivätyn
kaavaluonnoksen ja 17.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 20.911.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Paloisten osakaskunta

Liitteet
5
6
7

Syvärin rantaosayleiskaavan muutos, kaavakartta
Syvärin rantaosayleiskaavan muutos, kaavaselostus (ei julkinen)
Syvärin rantaosayleiskaavan muutos, OAS (ei julkinen)

Oheismateriaali
Syvärin rantaosayleiskaavan muutos, OAS (julkinen)
Syvärin rantaosayleiskaavan muutos, kaavaselostus (julkinen)

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 144
§ 17
§ 50
§ 76

7/2021
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10.08.2020
04.03.2021
27.05.2021
16.09.2021

Asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa
Kunnanhallitus 10.08.2020 § 144

Valmistelija

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Varpaisjärven kirkonkylän alueella kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä
uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP) on tullut tarpeelliseksi
tarkastaa voimassa olevaa asema- ja yleiskaavaa. Korttelissa 42 sijaitsee entinen
kunnantupa, joka on asemakaavassa ja yleiskaavassa esitetty merkinnällä SR,
joka on luokiteltu maakunnallisesti merkittävän arvokkaaksi rakennuskohteeksi.
Asema- ja yleiskaavan muutos on todettu tarpeelliseksi korttelissa 42
kiinteistösalkku C:n yhteydessä. Kiinteistösalkku C:ssä entinen kunnantupa on
luokiteltu purettavaksi 2020-2021. Salkussa on esitetty, että alueen uudelleen
käyttöä tulee miettiä ja huomioida kaavallisessa tarkastelussa. Ennen
rakennuksen mahdollista purkamista laillisesti edellytetään asema- ja yleiskaavan
muutosta suojelumerkinnän poistamiseksi. Muiden esitettyjen kortteleiden ja
yleistenalueiden osalta asemakaavan ajantasaistaminen vastaamaan voimassa
olevaa yleiskaavaa ja tämänhetkistä tilannetta on todettu myös tarpeelliseksi.
Kaavamuutokset tehdään Lapinlahden kunnan omistamille maa-alueille.
Korttelissa 28 olevien tonttien 1 ja 2 käyttötarkoitukset TY (ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen), LH (huoltoaseman
korttelialue), ja LP (yleinen pysäköinti alue) on tarkoitus päivittää yleiskaavan
mukaiseksi. Korttelissa 53 tontti 1 on tarkoitus muuttaa asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueesta (AL) merkinnälle AO, sekä korttelissa 59 osa
tonttia 2 muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueesta
(AR) merkinnällä AO. Korttelissa 63 oleva pysäköinti alue (LP) on tarkoitus korvata
yleiskaavan mukaisella merkinnällä AO. Korttelissa 134 oleva erillispientalojen
alue (AO) on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisilla merkinnöillä T ja VL.
Korttelin 127 alueella tonttien numeroinnin päivittäminen. Syrjälammen rannan
alueella oleva (VV) uimarata merkintä on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisella
merkinnällä VL. Niittyläntien vieressä olevat (VK) leikkipuisto ja (VP) puisto
merkinnät on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisella merkinnällä AO.
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää
kaavoituksen aloittamisesta.
Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää Varpaisjärven
taajamassa yleis- ja asemakaavan muuttamisen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää Varpaisjärven
taajamassa yleis- ja asemakaavan muuttamisen.

TEKLA 04.03.2021 § 17

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

Valmistelija

PÖYTÄKIRJA
§ 144
§ 17
§ 50
§ 76
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10.08.2020
04.03.2021
27.05.2021
16.09.2021

maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on käsitellyt Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutosta
10.8.2020 pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää
asemakaavan muutoksen laadinnan Varpaisjärven kirkonkylän alueelle.
Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavan muutoksen prosessointi
siirtyy tekniselle lautakunnalle.
Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta on valmistunut 1.2.2021
päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1.2.2021 päivätty kaavaluonnos ja
1.2.2021 päivätty kaavaselostus.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus
Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta 1.2.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
1.2.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 1.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen
liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 8 – 29.3.2021
ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta 1.2.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
1.2.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 1.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen
liitteiden mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 8 – 29.3.2021
ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

TEKLA 27.05.2021 § 50

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Valmistelija

PÖYTÄKIRJA
§ 144
§ 17
§ 50
§ 76
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maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos sekä kaavaselostus on ollut
yleisesti nähtävillä ajalla 8 – 29.3.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja
kaavaselostuksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Näihin annetut
vastineet ovat liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaluonnoksesta ja
kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet liitteen
mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa 11.5.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
merkinnät ja määräykset, 11.5.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 11.5.2021
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 31.5 –
30.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaluonnoksesta ja
kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet liitteen
mukaisesti.
Lisäksi lautakunta päättää asettaa 11.5.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
merkinnät ja määräykset, 11.5.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 11.5.2021
päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 31.5 –
30.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
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TEKLA 16.09.2021 § 76
477/10.02.03/2020
Valmistelija

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen
kaavaehdotus, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, että osallistumis- ja
arviointisuunnitelman on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 31.5 – 30.6.2021 ja siitä on
pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaehdotuksesta ja
kaavaselostuksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 1 muistutus. Näihin annetut vastineet
ovat liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä
17.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen
lausuntojen ja muistutuksen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan
muutoksesta 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä
17.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen
lausuntojen ja muistutuksen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Liitteet
8
9
10
11
12
13

Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys
KH:lle/kaavakartta
Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys
KH:lle/kaavaselostus
Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys KH:lle/OAS
Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys KH:lle/vastine,
luonnoksesta saatuun palautteeseen
Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys KH:lle/vastine,
ehdotuksesta saatuun palautteeseen
Varpaisjärven asemakaavamuutos, kaava-aineiston esitys
KH:lle/seurantalomake

LAPINLAHDEN KUNTA
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Teknisen osaston sisäisen valvonnan raportti 1.1 - 30.6.2021
TEKLA 16.09.2021 § 77
542/00.03.01/2021
Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi ja
tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön §105 mukaan lautakunta vastaa
toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi
kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.
Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa
selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021
Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 §195 Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi
seuraavat kohdealueet:

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
-

3.

4.

5.
6.

yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten
määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä
olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut
sekä kanteluihin annetut ratkaisut.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden
arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
- tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden
valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa,
määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen
Riskienhallinnan järjestäminen
- Strategiariski
- Toiminnan riskit
- Taloudelliset riskit
- Vahinkoriskit
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset
Sopimustoiminta
- merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset
ongelmatilanteet.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021 ja antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2021.

LAPINLAHDEN KUNTA
Tekninen lautakunta
Päätös

PÖYTÄKIRJA
§ 77

7/2021

16.09.2021

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021 ja antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2021.

Liitteet
14

Teknisen osaston sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 30.6.2021
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Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla
31.8.2021
TEKLA 16.09.2021 § 78
304/02.02.02/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen
osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 31.8.2021. Toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 31.8., mutta taloudellinen tilanne
kirjoittaessa ei ole vielä tarkka. Loppuvuoden ennusteen laatiminen onnistuu hyvin
huomioiden vielä kirjaamattomattomat menot ja tulot.
Teknisen osaston tulot 31.8. ovat kirjoitus hetkellä (kirjaamattomia tuloja lisätty)
noin 0,8%-yksikköä yli budjetoidun tasaisen kertymän mukaan. Tulojen voidaan
ennustaa toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2021.
Teknisen osaston menot 31.8. ovat kirjoitushetkellä 1,2%-yksikköä suuremmat
kuin talousarviossa 2021 tasaisen kertymän mukaan ja 4,3%-yksikköä suurempi
kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.
Teknisen osaston toimintakateprosentti on 68 (kirjaamattomia tuloja lisätty), joka
on noin 1,3%-yksikköä suurempi kuin talousarviossa tasaisen jakauman
mukaisesti ja 8,3% -yksikköä suurempi kuin vuonna 2020, jolloin varauduttiin vielä
näköpiirissä olleeseen alijäämäiseen tulokseen. Euroissa 1,3%-yksikköä tarkoittaa
noin 60 000 euron ylitystä. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.
30.4. tilanteessa teknisen osaston taloudellinen tilanne osoitti ennusteessa noin
200 000 euroa huonompaa toimintakatetta kuin talousarviossa 2021. Ylitykset
johtuivat merkittäviltä osiltaan alkuvuoden lämmitys- ja aurauskustannuksista.
Hiukan toiminnallisesti ja kausiluonteisesti on pystytty kuromaan tilannetta
paremmaksi, mutta normaalitilanteessa toimintakateprosentin tulisi olla alle
tasaisen jakauman prosentista.
Ennuste 31.12.toimintakatteen tilanteeksi vuoden 2020 mukaisella loppuvuodella
lisättynä yksityistie perusparannusavustusosuudella on noin 135 000 euroa yli
talousarvion 2021.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan osalta vuoden 2021
käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 31.8.
tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen
tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi raportin lautakunnan osalta vuoden 2021
käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja totesi talouden toteutumisen 31.8.
tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen
tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Oheismateriaali
Teknisen osaston toteutuma 31.8.2021
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Talousarvion määrärahojen muutos 2021/käyttötalous
TEKLA 16.09.2021 § 79
598/02.02.00/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
31.8.2021 tilinpäätösennusteen perusteella teknisen osaston toimintamenot eivät
toteudu kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Talousarviota tulisi muuttaa teknisen
osaston osalta siten, että tilikauden toimintakatetta muutetaan 135 000 euroa
heikommaksi. Keväällä 30.4.2021 tilanteessa arvioitiin ennusteeksi ilman
toimenpiteitä noin 200 000 euroa talousarviota 2021 heikompaa toimintakatetta.
Teknisen toimen ja pelastustoimen osalta arvioidaan toimintakatteen olevan
talousarvion 2021 mukainen.
Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun osalta arvioidaan pysyttävän
talousarvion 2021 mukaisessa toimintakatteessa tai hiukan arvioitua heikommassa
tilanteessa.
Liikuntatoimen toimintakate on ennusteen mukaan noin 15000 euroa heikompi
kuin talousarviossa 2021. Urheilukentälle tehtiin puhdistus ja
ratamaalaustoimenpiteitä kesän aikana yleisurheilukilpailujen takia, joita ei oltu
huomioitu talousarviossa. Joiltain osin pyritään tasoittamaan tilannetta vielä
loppuvuoden aikana.
Kiinteistökeskuksen arvioidaan edellisen loppuvuoden kustannusrakenteen
mukaan tehdyn ennusteen mukaan pääsevän lähes talousarvion mukaisiin
toimintakate lukuihin. Edellytyksenä tässä onnistumiseen on leuto ja lumeton
alkutalvi. 30.4.2021 tilanteessa kiinteistökeskuksen osalta ennuste näytti noin
100 000 euron ylitystä ja 31.8.2021 tilanteessa noin 50 000 euron ylitystä.
Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikössä keväällä oltiin tilanteessa noin
100 000 euroa ylitystä ja 31.8. 2021 tilanteessa n. 130 000 euroa ylitystä. Talven
lumitöiden jälkeen kesäaikanakin tuli yllättäviä ei talousarviossa huomioituja
menoja tulosyksikölle. Ennusteen mukaan Liikenneväylät ja yleiset alueet
tulosyksikkö ylittäisi talousarvion mukaisen toimikatteen noin 125 000 eurolla,
edellyttäen leutoa ja lumetonta alkutalvea.
Toimintatulot saattavat olla etupainotteisia myyntitulojen osalta. Tulojen katsotaan
toteutuvan täysimääräisenä.
Yhteenvetona todetaan, että lisämäärärahaa tarvitaan liikenneväylät ja yleiset
alueet tulosyksikölle 125 000 euroa ja liikuntatoimelle 10 000 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa teknisen osaston vuoden 2021 talousarviota edellä mainituin mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
se muuttaa teknisen osaston vuoden 2021 talousarviota edellä mainituin
mukaisesti.
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Rakennusmestarin valinta
TEKLA 16.09.2021 § 80
439/01.01.01.00/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Tekninen lautakunta merkitsi 27.5.2021 § 60 saaneensa tiedoksi
rakennusmestarin irtisanoutumisen ja julisti viran julkisesti haettavaksi.
Virkaan haki kaikkiaan jatketun hakuajan puitteissa kahdeksan hakijaa, joista viisi
oli kelpoista. Haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä.
Haastattelut suoritettiin valintaryhmällä, johon kuului teknisen lautakunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tekninen johtaja sekä rakennusmestari.
Haastattelujen perusteella valintaryhmä esittää yksimielisesti rakennusmestarin
virkaan insinööri, AMK Olli Pullia, jolla on tehtävään kelpoinen koulutus,
soveltuvaa tehtävää palvelevaa työkokemusta ja erityisesti haastattelussa
kysymyksiin antamien vastausten perusteella havaittu ja keskustelun perusteella
arvioitu taito ja kyky rakennusmestarin, liikenneväylät- ja yleiset alueet, viran
hoitamiseen.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että rakennusmestarin, liikenneväylät ja yleiset
alueet, virkaan valitaan insinööri AMK Olli Pulli. Virkaan valittaessa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että rakennusmestarin, liikenneväylät ja yleiset alueet,
virkaan valitaan insinööri AMK Olli Pulli. Virkaan valittaessa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
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Rönkälän alueen teiden rakentaminen
TEKLA 16.09.2021 § 81
552/10.03.01.01/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunta on rantaosa-yleiskaavoittanut Ala-Pitkäjärven ranta-alueet ja
ranta-osayleiskaava on saanut lainvoiman. Rantaosa-yleiskaavan alueella on
kunnan omistama Rönkälän alue, noin 11 hehtaarin kokoinen tila. Kaavassa on
mahdollistettu asuinrakentamista tilan alueelle. Tekninen osasto on laadituttanut
palstoitussuunnitelman alueelle. Palstoitussuunnitelmassa on osoitettu 15 tonttia.
Tonteille tarvitaan tieyhteys ja vesihuolto.
Tonteille on suunniteltu vesihuolto Lapinlahden Vesi Oyn toimeksi annosta ja
samassa yhteydessä on suunniteltu tieyhteydet tonteille. Tieyhteydet on
suunniteltu katusuunnitelmien kaltaisesti.
Teiden ja ranta-alueen rakentamiseen on varattu talousarvion investointiosassa
määrärahaa hankkeeseen talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuodelle 2022
yhteensä 240 000 euroa. Alueen kunnallistekniikan suunnittelun on tehnyt FCG
Finnish Consulting Group Oy. Valaistussuunnitelman on laatinut Sähköpalvelu
Pekka Huhtala.
Pituutta teillä on yhteesä n. 750 metriä.
Alueen teiden valmistuttua ja alueen rakentumisen alettua tulee tekninen osasto
esittämään Järvenpään tiekunnalle noin 400 metrin tienosan kunnossapidon
vastuunottoa Järvenpääntiestä Lapinlahden kunnalle.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tiesuunnitelmat ja aloittaa teiden
rakentamisen toteutuksen kilpailutuksen jälkeen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä tiesuunnitelmat ja aloittaa teiden
rakentamisen toteutuksen kilpailutuksen jälkeen.

Liitteet
15

Alapitkän kaava-alueen kunnallistekniikka/yleiskartta

Oheismateriaali
Alapitkän kaava-alueen piirustukset, asema, pituusleikkaukset, kustannusarvio
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Rönkälän alueen teiden nimeäminen
TEKLA 16.09.2021 § 82
558/10.02.06.02/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunta on rantaosa-yleiskaavoittanut Ala-Pitkäjärven ranta-alueet ja
ranta-osayleiskaava on saanut lainvoiman. Rantaosa-yleiskaavan alueella on
kunnan omistama Rönkälän alue, noin 11 hehtaarin kokoinen tila. Kaavassa on
mahdollistettu asuinrakentamista tilan alueelle. Tekninen osasto on laadituttanut
palstoitussuunnitelman alueelle. Palstoitussuunnitelmassa on osoitettu 15 tonttia.
Tonteille on suunniteltu tieyhteydet ja alueelle rakentuu kolme uutta tietä, jotka
tulee nimetä.
Teknisellä osastolla yhdessä eri tahojen kanssa on keskusteltu tien nimistä.
Teiden nimiksi esitetään Rantataival, Rönkälänrinne ja Nastinkuja.
Rantataival kuvaa rantamaisemassa kulkevaa tietä. Rönkälänrinne taas saa
nimiehdotuksensa tilan nimestä, jolle tontit on palstoitettu. Nastinkuja nimi ehdotus
tulee Alapitkällä sisarustensa luona asuneesta, sekä lomia viettäneestä persoona
Anastasia Muresta s. 1904, lempinimeltään Nasti.
Rönkälänrinne on kokoava tie, jonka osoitteellinen merkitys tulee tulevan
uimarannan valmistuttua.Rantataipaleen varrelle on palastoitettu kymmnen tonttia
ja Nastinkujan varrelle viisi. Nimeämisen yhteydessä määritetään kiinteistöjen
osoitenumerot.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt teiden nimet.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt teiden nimet.
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Lapinlahden taajamien liikenneväylien- ja kiinteistöjen talvikunnossapito talvikaudella
2021 - 2024
TEKLA 16.09.2021 § 83
562/02.08.00.01/2021
Valmistelija

Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 4883 711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan tekninen osasto on pyytänyt tuntityötarjoukset liikenneväylien
ja kiinteistöjen talvikunnossapidosta talvikausille 2021-2022. Tarjouspyynnön
kohteena ovat olleet Lapinlahden taajaman katujen hoitoalue nro. 2 sekä kunnan
kiinteistöjen piha-alueet. Osaan kiinteistökohteista on sisällytetty myös käsin
tehtäviä lumitöitä.
Tarjoajan kelpoisuusehtona on ollut vähintään kuuden vuoden kokemus katujen
koneellisista kunnossapitotehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden kokemus
kiinteistöjen koneellisista kunnossapitotehtävistä. Riittävän työkokemuksen lisäksi
kelpoisuusehtona on ollut voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus,
tilaajavastuulain mukaisten selvitysten voimassaolo sekä kohdekohtaisten
kalustovaatimusten täyttyminen.
Valintaperusteena on ollut esitettyjen kelpoisuusehtojen täyttyessä halvin
konetyön tuntihinta €/h (alv 0%).
Sopimukset laaditaan talvikaudelle 2021-2022. Tilaajan ja urakoitsijan yhteisellä
päätöksellä sopimuksia voidaan jatkaa ilman erillistä kilpailutusta talvikausille
2022-2023 ja 2023-2024.
Tarjouksia on pyydetty suoraan viideltä urakoitsijalta, jonka lisäksi tarjouspyyntö
on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa Hilmassa. Tarjousten
jättämisen määräaika on ollut 3.8.2021 klo 15.00.
Tarjouspyyntö, liikenneväylien kohdekartat, kiinteistöluettelot ja tarjousten
avauspöytäkirja ovat kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee talvikunnossapidon urakoitsijat Lapinlahden
taajaman katujen hoitoalueelle nro. 2 sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueille alla
esitetyn mukaisesti. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja ovat
vertailuhinnaltaan edullisimmat. Hankintaan sisältyy sopimuskausi 2021-2022
sekä optiokaudet 2022-2023 ja 2023-2024.
Kohde 2, Liikenneväylät, Lapinlahti itäinen alue:
Länsiharjuntila tarjoushintaan 54,99 €/h (al 0%)
Kohde 3, Kiinteistökohteet, Lapinlahden taajama:
Länsiharjuntila tarjoushintaan 54,99 €/h (alv 0%)

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi talvikunnossapidon urakoitsijat Lapinlahden taajaman
katujen hoitoalueelle nro. 2 sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueille alla esitetyn
mukaisesti. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt ehdot ja ovat
vertailuhinnaltaan edullisimmat. Hankintaan sisältyy sopimuskausi 2021-2022
sekä optiokaudet 2022-2023 ja 2023-2024.
Kohde 2, Liikenneväylät, Lapinlahti itäinen alue:
Länsiharjuntila tarjoushintaan 54,99 €/h (al 0%)
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Kohde 3, Kiinteistökohteet, Lapinlahden taajama:
Länsiharjuntila tarjoushintaan 54,99 €/h (alv 0%)
Oheismateriaali
Avauspöytäkirja/Katujen ja kiinteistöjen talvikunnossapito 2021-2024
Tarjouspyyntö kiinteistöt
Tarjouspyyntö liikenneväylät
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Mäntylahden tievalaistuksen ylläpidon lakkauttaminen
TEKLA 16.09.2021 § 84
295/10.03.01.03/2021
Valmistelija

Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi
Yksityistielain (560/2018) mukaan yksityistiellä tarkoitetaan ensisijaisesti yksityistä
liikennetarvettava palvelevaa väylää; tiealueella aluetta, johon tieoikeus kohdistuu
ja jolle tietä varten tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet kuten ajorata,
jalkakäytävä ja pyörätie sekä piennar, luiska, pengermä, oja, väli- ja rajakaista,
kohtaamis- ja kääntymispaikka, tiehen liittyvää tienpitoa varten tarvittava
varastoimispaikka, valaistuslaitteet ja liikenteenohjauslaitteet, silta rumpu,
melueste, lautta laitureineen ja väylineen, kaide ja tiemerkki voidaan sijoittaa;
tienpidolla tien rakentamista ja kunnossapitoa. Lain mukaan tienpidosta vastaa
tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat keskenään sopivalla tavalla.
Yksityistien valaistuksen rakentaminen ja ylläpito kuuluu ensisijaisesti tienpidosta
vastaavalle taholle.
Lapinlahden kunta on toistaiseksi ylläpitänyt Lapinlahden Mäntylahdessa
sijaitsevien Tervapuron yksityistien sekä Sahanlahden yksityistien tievalaistusta.
Molemmat tiekunnat ovat olleet myös kunnan vuosittaisen yksityisteiden
kunnossapitoavustuksen piirissä. Lapinlahden kunnan ylläpitämä valaistus sisältää
yhteensä 23 valaisinpistettä. Valaisimet on sijoitettu Tervapurontielle (n. 550 m),
Mäntylahdentielle (n. 400 m) sekä Sahanmäentielle (n. 170 m). Valaistusverkko on
rakennettu 80-luvulla.
Mäntylahden tievalaistuksen sähkönkulutus on vuositasolla noin 24 000 kWh.
Vuonna 2020 valaistuksen sähkökustannukset sisältäen siirron, kuukausimaksut,
käytetyn energian sekä verot ovat olleet 3 313,81 euroa. Sähkökustannukset eivät
sisällä valaistuksen huoltokustannuksia (polttimot, kuristimet, sulakkeet, asennusja nostotyöt, johtokorjaukset sekä vianetsintä) niiden tarpeiden vaihdellessa
hieman vuodesta riiippuen. Edellä mainitut huoltotoimenpiteet ja tarvikkeet
huomioiden valaistuksen vuosittaiset ylläpitokustannukset asettuvat keskimäärin
noin 4 000 - 4 300 euroon.
Käytössä olevat elohopeahöyryvalaisimet edustavat vanhentunutta tekniikkaa. Ne
kuluttavat paljon energiaa ja niiden ylläpito on nykymittapuulla kallista. Verkon
kunto ja niin ikään valaistusteho ovat heikkoja. Lisäksi varaosien saatavuus on jo
tällä hetkellä epävarmaa. Edellä kuvatut seikat huomioiden valaistus tulisi päivittää
nykyaikaiseen energiatehokkaaseen LED-tekniikkaan.
Savon Voima Verkko Oy on toteuttanut alueella verkoston muutos- ja korjaustöitä.
Alueen vanhat ilmajohdot tulevat poistumaan käytöstä ja alueella vuonna 2021
rakennetut uudet maakaapelit otetaan käyttöön loppuvuoden aikana. Uuden
verkon käyttöönoton jälkeen vanhat ilmajohdot pylväineen puretaan pois
talvikauden 2021-2022 aikana. Osa kunnan ylläpitämästä valaistuksesta on
sijoitettu ns. yhteiskäyttöpylväisiin sähköverkon omistajan kanssa.
Ilman erityistä perustetta kunnan ylläpitämä tievalaistus vain osalla
yksityistieverkostoa asettaa tiekunnat selkeästi eriarvoiseen asemaan. Erityisen
perusteen voidaan katsoa syntyvän merkittävän yleisen edun, julkisen alueen tai
rakennuksen tai suunnitellun maankäytön myötä.
Lapinlahden kunnanvaltuuston vuosille 2020-2025 hyväksymän maapoliittisen
ohjelman mukaan kunta voi nimetä yhden tai useamman alueen
kehittämisalueeksi enintään 10 vuodeksi. Kehittämisalueeksi voidaan nimetä

LAPINLAHDEN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 84

7/2021

28

16.09.2021

sellainen rakennettu alue, jonka uudistamista, suojelemista, elinympäristön
parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta yleistä tarvetta koskevien
tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat
tarpeen. Mäntylahtea ei ole nimetty sellaiseksi erityiseksi kehittämisalueeksi, jonka
myötä Tervapurontien, Mäntylahdentien ja Sahanmäentien yksityistievalaistuksen
uusiminen ja ylläpidon jatkaminen kunnan rahoittamana olisi perusteltua.
Kyseisillä valaistuilla yksityistieosuuksilla ei sijaitse merkittäviä julkisia alueita tai
rakennuksia.
Kuopiontieltä Mäntylahteen vievän maantien mt 5585 valaistusta (n. 750 m)
hallinnoi ELY-keskus.
Karttakuva alueen valaistuksesta ja nykyisistä ylläpitovastuista on kokouksen
liitteenä.
Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Lapinlahden kunnan ylläpitämä
yksityistievalaistus (yhteensä 23 valaisinpistettä) lakkautetaan ja Tervapuron
yksityistien sekä Sahanlahden yksityistien vanha valaistusverkko rakenteineen
puretaan pois Savon Voiman vanhan sähköverkon purkutöiden yhteydessä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että Lapinlahden kunnan ylläpitämä yksityistievalaistus
(yhteensä 23 valaisinpistettä) lakkautetaan ja Tervapuron yksityistien sekä
Sahanlahden yksityistien vanha valaistusverkko rakenteineen puretaan pois
Savon Voiman vanhan sähköverkon purkutöiden yhteydessä.

Liitteet
16

Mäntylahti valaistuskartta 2021
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Metsästysalueiden vuokrauksen periaatteet
TEKLA 16.09.2021 § 85
293/14.03.05.00/2021
Valmistelija

Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön (KVALT 21.4.2020 § 11) mukaan tekninen
lautakunta päättää kunnan metsätilojen käyttöperusteista ja edelleen
vuokraamisesta niiltä osin kuin vuokrasopimuksen kesto on alle kymmenen vuotta.
Lapinlahden kunta on vuokrannut omistamiaan metsätiloja täydentämään
paikallisten metsästyseurojen metsästysalueita. Aiemmin sopimukset on laadittu
tapauskohtaisesti hieman eri sisältöisinä kunkin metsästysseuran ja kunnan
tarpeet huomioiden. Sopimuskäytänteet ovat olleet kirjavia. Osa
metsästysvuokrasopimuksista on laadittu määräaikaisena ja osa toistaiseksi
voimassa olevana. Osaan sopimuksista on sisällytetty oikeus kaiken riistan
metsästykseen ja osa on koskenut ainostaan hirvi- ja/tai petoeläinten metsästystä.
Sopimuksia on laadittu eri vuosikymmenillä, joten myös perittävissä
vuokrahinnoissa on esiintynyt vaihtelua vuosittaisten vuokrien ollessa 0,00 - 0,84 €
/ ha. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten hallinta on koettu haasteelliseksi muun
muassa tilanteissa, joissa kunnan metsätilojen ja niihin kuuluvien palstojen tai
määräalojen omistussuhteet ovat muuttuneet. Toistaiseksi voimassa olevien
sopimusten kohdalla määrävälein tehtävä maa-alueiden omistussuhteiden päivitys
ja tarkastelu voi helposti jäädä tekemättä.
Metsästyskäyttöön vuokrattavien kunnan metsätilojen vuokrauksen periaatteet ja
käytettävät sopimuskäytänteet on tarpeen yhtenäistää. Jatkossa Lapinlahden
kunnan metsätilojen vuokrauksessa metsästyskäyttöön noudatetaan seuraavia
yleisiä periaatteita:
-

Esittelijä

Kaikki uudet metsästysvuokrasopimukset laaditaan määräaikaisena.
Vuokrasopimusten kesto on viisi vuotta.
Kunnan metsätiloilla sallitaan kaiken riistan metsästys. Vuokra-alueella
noudatetaan metsästyslakia sekä valtakunnallisia, alueellisia ja
seurakohtaisesti päätettyjä rauhoitusaikoja.
Metsästysseurat voivat liittää vuokraamansa alueen hirven ja petoeläinten
yhteislupa-alueeseen.
Vuokraajat velvoitetaan tekemään vuokra-alueella riistanhoitotyötä sekä
metsästyksen valvontaa siten kuin omilla alueillaankin.
Kaikki uudet metsästysvuokrasopimukset laaditaan vastikkeettomina.
Vuokrasopimukset laatii ja allekirjoittaa vuokranantajan puolesta tekninen
johtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija.
Lapinlahden kunta voi tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden kunnan
omistaman maa-alueen käyttöön pienriistan metsästystä varten.
Edellä mainittuun tarkoitukseen osoitettavat alueet määritetään ennakkoon
metsätilan koko, sijainti ja yleinen soveltuvuus huomioiden.
Mikäli edellä mainittu ennakkoon määritelty metsätila tai sen osa kuuluu
metsästysseuran vuokra-alueeseen, tehdään siitä merkintä
vuokrasopimukseen. Metsästäessään tällaisella metsätilalla, henkilöstöön
kuuluva sitoutuu noudattamaan metsästyslakia sekä kullakin alueella toimivan
metsästysseuran asettamia rajoituksia ja pelisääntöjä.
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Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kunnan omistamien metsästysalueiden
vuokrauksen periaatteet edellä esitetyn mukaisesti. Nykyinen sopimustilanne ja
niihin sisällytetyt vuokra-alueet kartoitetaan talvikaudella 2021-2022 siten, että
tarvittavat muutokset voimassa olevien sopimusten maa-alueisiin on tehty ja
vanhentuneet sopimukset on päivitetty 31.3.2022 mennessä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi kunnan omistamien metsästysalueiden
vuokrauksen periaatteet edellä esitetyn mukaisesti. Nykyinen sopimustilanne ja
niihin sisällytetyt vuokra-alueet kartoitetaan talvikaudella 2021-2022 siten, että
tarvittavat muutokset voimassa olevien sopimusten maa-alueisiin on tehty ja
vanhentuneet sopimukset on päivitetty 31.3.2022 mennessä.
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Kuntalaisaloite Ransunpellon leikkikentän säilyttämisestä
Kunnanhallitus 30.08.2021 § 208

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kirsi Leppänen ja 61 allekirjoittanutta ovat tehneet 2.8.2021 kuntalaisaloitteen
Ransunpellon leikkikentän säilyttämisen puolesta.
Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

TEKLA 16.09.2021 § 86
564/10.03.01.00/2021
Valmistelija

Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan ylläpitämille leikki- ja uimapaikoille on tehty vuonna 2017
tarvearviointi. Arvioinnin tavoitteena on ollut selvittää kunnan ylläpitämien
kohteiden kunto, käyttöaste ja tarpeellisuus ylläpitoon käytettävissä olevat
toiminnalliset ja taloudelliset resurssit sekä tulevaisuuden näkymät huomoiden.
Aiemmin tehtyä selvitystä on päivitetty kuluvana vuonna 2021. Tekninen
lautakunta on hyväksynyt päivitetyn arvioinnin ja siinä esitetyt
leikkipaikkaluokitukset kokouksessaan 27.5.2021 § 58.
Uuden arvioinnin perusteella Ransupellon leikkipaikka on luokiteltu hiljentyväksi ja
myöhemmin poistettavaksi leikkipaikaksi. Kyseinen luokitus tarkoittaa, että
kohteen rikkinäiset tai muutoin turvattomat leikkivälineet poistetaan ja kohteeseen
ei investoida uutta kalustoa. Kohteen leikkivälineiden nykyinen kunto, nykyajan
leikkipaikkojen kalusto- ja turvallisuusvaatimukset, lähitulevaisuuden
investointitarpeet, leikkipaikkojen ylläpitäjän taloudelliset ja toiminnalliset resurssit,
leikkipaikan välittömässä läheisyydessä asuvan väestön ikärakenne ja määrä,
perhepäivähoitajien sijainti sekä taajaman kehitettävien leikkipaikkojen
kokonaisuus huomioiden Ransunpellon leikkipaikan palauttaminen
leikkipaikkakohteiden kehitettäviin kohteisiin ei ole perusteltua. Kokonaisuutena
tarkastellen Lapinlahden kunnan leikkipaikkojen palvelutasoa voidaan pitää varsin
kattavana leikkipaikkojen määrällisestä vähentämisestä huolimatta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Ransunpellon
leikkipaikka säilyy luokitukseltaan hiljentyvänä ja myöhemmin poistettavana
leikkipaikkana.
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Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Ransunpellon
leikkipaikka säilyy luokitukseltaan hiljentyvänä ja myöhemmin poistettavana
leikkipaikkana.

Oheismateriaali
Ransunpellon leikkikentän säilyttämisen puolesta
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Kuntalaisaloite Paavon polun kunnostamisesta
Kunnanhallitus 30.08.2021 § 209

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Helena Aalto on tehnyt 22.7.2021 kuntalaisaloitteen Paavon polun
kunnostamisesta retkeilykäyttöön.
Aloitteessa todetaan, että paikallisen herätysliikkeen, Paavo Ruotsalaisen silloisen
Varpaisjärven ja Lapinlahden kuntien alueelle rakennetun vaellusreitin "Paavon
polun" rakentamiseen käytettiin aikoinaan kunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden
voimavaroja runsaasti. Reitin varrelle on rakennettu laavuja ja korostettu
arvokkaita maisemakohteita. Tällä hetkellä on reitti heinittynyt ja pajuttunut
kunnossapidon puutteen vuoksi.
Aloitteessa esitetään reitin kunnostamista retkeilytarpeen tyydyttämiseksi
turvallisella lähireitillä ja oman kunnan tarjoamien vapaa-ajan
harrastusmahdollisuuksien ja luontoelämysten lisäämiseksi myös nuorisolle,
esimerkiksi retkipyöräilyreittinä.

Esittelijä

Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

TEKLA 16.09.2021 § 87
563/10.03.01.00/2021
Valmistelija

tekninen johtaja Rami Linn, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on 9.6. 2014 § 110 päättänyt, että Lapinlahden kunta luopuu
Paavonpolun ylläpidosta.
Paavon polku on ollut lähes 100 kilometriä pitkä vaellusreitti Lapinlahden kunnan
alueella. Polun ylläpidon näkökulmasta polku on turhan pitkä kokonaisuus hallita
ja huollon kustannukset ovat suuret. Polku sisältää myös vesistön ylityksiä, jotka
tulisi tapahtua veneellä. Aikaisemmin käyttö osissa polkua on saadun tiedon
mukaan ollut niin vähäistä, että polku ehti umpeutua. Polun varrella on
kyläyhdistysten tai seurojen ylläpitämiä laavuja ja tulipaikkoja tai erityisiä
luontokohteita.
Liikunnan ja luontomatkailun tarpeet ja ihmisten aktiivisuus muuttuvat kausittain.
Aloitteen tekijä saattaa hyvinkin olla oikeassa siinä, että retkeilytarpeille kaivataan
lisää kohteita juuri nyt, mutta nykyisten jo suunnitelmissa olevien
liikuntahankkeiden rinnalle toteutettavaksi ja erityisesti ylläpidon osalta nykyisten
myönnettyjen resurssien puitteissa Paavon polku hanketta voidaan pitää
mahdottomana toteuttaa. Ilman tarkempaakin laskentaa voidaan
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kunnostamiskustannukset arvioida useiksi kymmeniksituhansiksi euroksi, jopa
sadoiksituhansiksi riippuen millaiselle käytölle ”polku” parannettaisiin ja vuotuinen
ylläpito ehkä jopa useammaksi kymmeneksi tuhanneksi. Maanomistus/vuokraus
kysymykset ovat vielä oma juttunsa tällaisessa mittavassa hankkeessa.
Esittelijä
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei Paavon polun
kunnostaminen ja ylläpitäminen ole nyky resursseilla mahdollista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, ettei Paavon polun
kunnostaminen ja ylläpitäminen ole nyky resursseilla mahdollista.

Oheismateriaali
Kuntalaisaloite Paavon polun kunnostaminen retkeilykäyttöön
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Kokoomuksen valtuustoaloite, aloitteen uudelleen käsittely
Kunnanhallitus 30.11.2020 § 248

Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 20.10.2020 aloitteen 11.12.2017 tehdyn
valtuustoaloitteen uudelleen käsittelyyn ottamisesta.
11.12.2017 tehdyssä valtuustoaloitte koskien 1) ensilumen ladun vapaaehtoisten
käyttömaksujen keräämisestä. Samassa aloitteessa oli myös kaksi muuta kohtaa:
2) Kaskikuusen tuottavien piirien osittaista takaisinmaksujärjestelmää (palvelultk
käsitellyt 20.2.2018) ja 3) yhdistyksille muodostettavaa infopankkia linkkeineen
kunnan nettisivuille
Koska aloitteen kaikki osa-alueet eivät ole tulleet käsitellyksi oikealla tavalla,
kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että ne otetaan uudelleen käsittelyyn.
Tehty uudelleen käsittelyyn ottoaloite on kokouksen oheismateriaalina.
Kunnanhallitus on käsitellyt 11.12.2017 tehdyn aloitteen 8.1.2018 § 10 ja päättänyt
seuraavaa:
1) Vuoden -18 talousarvio ei sisällä liikuntapaikkamaksuja. Kunnanhallitus
lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Teknisen lautakunnan tulee
ottaa liikuntapaikkamaksuihin kantaa valmistellessaan vuoden -19
talousarviota.
Teknisen lautakunnan tulee selvittää ennen sitä mahdollisuus vapaaehtoisten
maksujen keräämiseen. Esimerkiksi ensilumenladun lähtöpaikalle voitaisiin
tehdä "sponsoritaulu", jossa olisi mainittuna ladun ylläpitoon osallistuneet
tahot.
2) Palvelulautakunta selvittää aloitteessa mainitun mahdollisuuden
kansalaisopiston osalta. Selvitys on annettava kunnanhallitukselle 31.5.2018
mennessä (selvitys annettu KH:lle 4.6.2020 § 98).
3) Yhdistyksille laaditaan kunnan kotisivuille tietopankki.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ottaa 11.12.2017 tehdyn aloitteen uudelleen käsittelyyn kohdan 1
osalta ja antaa sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus otti 11.12.2017 tehdyn aloitteen uudelleen käsittelyyn kohdan 1
osalta ja antaa sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Kokoomuksen valtuustoaloite, aloitteen uudelleen käsittely
TEKLA 16.09.2021 § 88
700/02.09.00.02/2020
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 4883701, rami.linna@lapinlahti.fi
Vanha ja uudistettu valtuustoaloite käsittelee ensilumen ladun vapaaehtoisen
käyttömaksun keräämistä ja kunnanhallitus on ohjeistanut -19 vuoden talousarvion
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laadinnan yhteydessä teknisen lautakunnan ottamaan kantaa liikuntapaikkojen
maksullisuudesta.
Lapinlahdella on historiaa ilmaisista liikuntapaikoista ja se on monelle kuntalaiselle
iso käden ojennus. Aikaisemmassa 2011-2017 kuntastrategiassa on kirjattu
”kunnan liikuntapaikat ja tilat ovat kuntalaisten käytössä”, joka ainakin
liikuntapaikkojen osalta on ilmeisesti tarkoittanut ilman korvausta tapahtuvaa
käyttöä. Jos katsotaan vain teknisen osaston omaa talousarviota ja sitä kautta
tietysti myös koko kunnan talousarviota, voitaisiin toki liikuntapaikkamaksuilla
mahdollistaa montaa muuta hyvää asiaa, jos käyttöasteet pysyisivät samalla
tasolla. Todennäköisesti käyttöasteet liikuntapaikoissa putoaisivat maksullisuuden
myötä ja vaikutus voisi jollain toisella sektorilla näkyä negatiivisena. Monenkin
liikuntapaikan ylläpitokustannukset nykyisen käyttäjämäärän mukaan arvioituna
ovat noin 2-5 euroa/hlö/krt. Liikuntapaikka maksujen tulisi olla siis tuota luokkaa
kun ei huomioida investointien kustannuksia.
Ensilumen latua erikseen tarkastellen on sen vuotuiset kustannukset vaihdelleet
15 000 eurosta 28 000 euroon. Kustannuksiin vaikuttaa tykitetyn lumen määrä ja
olosuhteet ja millaisella henkilöresurssilla kulloinkin on pystytty toimimaan.
Hinta/käyntikerta/henkilö määrittyy sitten lumen teon hinnasta, käyttöpäivistä
(riippuu taas olosuhteista) ja kävijämääristä. Hinta on vaihdellut alle neljästä
eurosta kuuteen euroon per/käyttökerta vuosien aikana.
Ulkopaikkakuntalaisilta henkilöiltä tai seuroilta peritään ensilumenladun käytöstä
maksuja, joko kausi- tai kertamaksua. Maksu perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen
sen hankalan valvonnan suhteen, joten voidaan olettaa, että joukossa on
henkilöpuolella toisinaan myös vapaamatkustajia. Samalla periaatteella voi
Lapinlahtelainenkin aktiivi osallistua ensilumenladun tekemisen ja ylläpitämisen
kustannuksiin.
Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen
maksullisuudesta linjaaminen kuntalaisten osalta tulisi arvioida uuden
kuntastrategian puitteissa ja ensilumen ladun vapaaehtoisten käyttömaksujen
maksamisen osalta tekninen lautakunta toteaa, että se on jo mahdollista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen
maksullisuudesta linjaaminen kuntalaisten osalta tulisi arvioida uuden
kuntastrategian puitteissa ja ensilumen ladun vapaaehtoisten käyttömaksujen
maksamisen osalta tekninen lautakunta toteaa, että se on jo mahdollista.

Oheismateriaali
Aloite uusiksi Kokoomus
Lapinlahden ensilumenladun käyttömaksu 2020-2021
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Jussilansaaren yksityistien sillan uusiminen
TEKLA 16.09.2021 § 89
118/10.03.01.04/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden perusparannusavustuksia
vuosittaisten määrärahojen puitteissa aikaisempina vuosina myönnetyt
tiekuntakohtaiset avustukset huomioiden. Etusijalla ovat ne hankkeet, joille on
haettu myös valtion avustusta. Lisäksi ensisijaisesti huomioidaan silta-,
liikenneturvallisuus- sekä suurehkot perusparannushankkeet.
Jussilansaaren yksityistie anoo avustusta yksityistien perusparantamiseen
rumpusiltahankkeessa. Kustannusarvio hankkeelle on 62 000 euroa, sis alv 24%.
Rumpusillan suunnittelu on toteutettu Karvalammin veden laadun parantamiseen
liittyvän suunnittelun yhteydessä. Vanhan sillan kunto oli jo erittäin huono ja koska
Karvalammin veden laadun parantamiseksi katsottiin virtaaman parantaminen
perustelluksi tavaksi korjata tilannetta, päädyttiin yhteistyössä tiekunnan kanssa
itse tien tarpeita ja nykyistä siltaa suuremmalla aukolla varustettuun rumpusiltaan.
Tiekunta on hakenut ja saanut ELY-keskukselta hankkeeseen avustusta.
Lapinlahden kunta on aktiivisesti mukana Onkiveden vesistön ja veden laatua
parantavissa hankkeissa ja tämän yksityistie hankkeen voidaan katsoa olevan osa
isompaa Karvalammen veden laadun parantamishanketta ja sillä perusteella
voidaan päättää, että kunta avustaa valtion avustuksen jälkeen jäljelle jäävän osan
kokonaisuudessaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää perusparannusavustusta seuraavasti:
Jussilansaaren yksityistie
-Rumpusilta kaikkine rakenteineen ja ruoppausta
-Hankkeen kustannusarvio 62 000,00 €
-Lapinlahden kunnan avustus 25 % eli enintään 15 500,00 €
-Hankkeelle on myönnetty valtion avustus 75 %
Hankkeen maksuliikenne kulkee kunnan kautta ja kunta saa valtion avustuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää perusparannusavustusta
seuraavasti:
Jussilansaaren yksityistie
-Rumpusilta kaikkine rakenteineen ja ruoppausta
-Hankkeen kustannusarvio 62 000,00 €
-Lapinlahden kunnan avustus 25% eli enintään 15 500,00 €
-Hankkeelle on myönnetty valtion avustus 75 %
Hankkeen maksuliikenne kulkee kunnan kautta ja kunta saa valtion
avustuksen.
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Ilmoitusasiat
TEKLA 16.09.2021 § 90
Tekniselle lautakunalle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset
ajalta 21.7.-15.9.2021, joihin teknisellä lautakunnalla on ottooikeus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.
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Paikkatieto-ohjelmiston hankinta
TEKLA 16.09.2021 § 91
631/02.08.00.01/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Sansia Oy käynnisti Paikkatieto GIS kilpailutuksen Lapinlahden teknisen osaston
toimeksiannosta. Lapinlahden kunta on valtuuttanut Sansian kilpailuttamaan
hankinnan, solmimaan hankintasopimuksen toimittajan kanssa ja toimimaan tässä
sopimuksessa osapuolena toimittajaan nähden. Sopimussuhde syntyy Sansian ja
toimittajan välille ja Lapinlahden kunta tilaajana käyttää tätä sopimusta siinä
kuvatuin ehdoin. Kilpailutusasiakirjat valmisteltiin yhteistyössä teknisen osaston ja
Sansia Oyn kanssa. Tekniseltä osastolta valmisteluun osallistuivat tekninen
johtaja, maanmittausinsinööri ja rakennustarkastaja.
Uuden paikkatieto-ohjelman tarve tulee palvelutuottamisen tehostamisesta,
muuttuvan maankäyttö- ja rakennuslain tarpeista, tulevaisuudessa
paikkatietoalustaan vietävien rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun, vesihuollon
ja katutietojen mahdollistavista osioista.
Hankinta kilpailutettiin avoimena menettelynä Hilma-ilmoituskanavassa 24.6.2021
ja Eu-hankintailmoitus TED-ilmoituskanavassa 25.6.2021. Tarjouksia määräaikaan
6.9.2021 mennessä saatiin yksi. Tarjoaja täyttää kaikki soveltuvuusvaatimukset ja
tarjouksen kohteelle asetetut pakolliset ominaisuudet.
Tekniselle lautakunnalle esitellään kokouksessa tarjous ja Sansian hankintapäätös
luonnos. Tekninen lautakunta tekee päätöksen tarjouksen kustannusvaikutusten
osalta, hyväksyy tai hylkää etenemisen hankintapäätösluonnoksen mukaisesti,
jonka perusteella Sansia Oy voi jatkaa prosessia tai katkaisee prosessin.
Varsinainen hankintapäätöksen ja sopimuksen tekee Sansia Oy ja sitä kautta
asiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin kun ne ovat julkisia.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa kokouksessa esitetyn materiaalin perusteella, että
hankintapäätös voidaan tehdä hankintapäätösluonnoksen mukaisesti
hankkeeseen varatun investointimäärärahan puitteissa sekä hyväksyen
vuosikustannukset.

Päätös

Tekninen lautakunta totesi kokouksessa esitetyn materiaalin perusteella, että
hankintapäätös voidaan tehdä hankintapäätösluonnoksen mukaisesti
hankkeeseen varatun investointimäärärahan puitteissa sekä hyväksyen
vuosikustannukset.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 68, § 69, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79,
§ 86, § 87, § 88, § 90, § 91

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 70, § 71, § 72, § 73, § 80, § 81, § 82, § 84,
§ 85, § 89
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 seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 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.
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
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tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 83
Tämä mallipohja koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.
Mallipohja tulee käydä huolellisesti läpi. Siitä on poistettava tapauskohtaisesti ne osiot,
jotka eivät koske tehtävää päätöstä. Tämä koskee etenkin tiedoksiantotapaan,
suorahankintaan ja sopimusmuutokseen liittyviä kohtia. A ja B tarkoittavat, että toinen
niistä on oltava asiakirjassa ja X tarkoittaa, että tarvittaessa kaikki kohdat voidaan poistaa.

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä
hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä
hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen).
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
A Tiedoksianto sähköisesti VALITSE TÄSSÄ A TAI B. POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on
saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
B Tiedoksianto kirjeitse
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Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon
myöhemmin.
TAI
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan päätöksen tehneelle Lapinlahden kunnan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
9 – 15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä
tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
VALITSE SEURAAVA TEKSTI, JOS KYSEESSÄ PUITEJÄRJESTELYYN PERUSTUVA
HANKINTA (esim. minikisa) TAI DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA RATKAISU; POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI TAI TEKSTIT
X Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/2021

45

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on
myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
X Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa
hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain
146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta
muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä
syy.
A Tiedoksianto sähköisesti VALITSE TÄSSÄ A TAI B. POISTA YLIMÄÄRÄINEN TEKSTI
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on
saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
B Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon
myöhemmin.
TAI
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan
valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä.
X Muutoksenhakuaika suorahankinnassa POISTA KOHTA, MIKÄLI SE EI KOSKE PÄÄTÖSTÄ
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa
koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
TAI
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Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa
koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
TAI
Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa
koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.
X Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus POISTA KOHTA, MIKÄLI SE KOSKE PÄÄTÖSTÄ
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa
tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee
puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen
ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä
säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin
avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003)
säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
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Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

