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§ 46
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on lähetettävä teknisen lautakunnan päätöksen päätöksen mukaisesti
vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 13.9.2019.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 47
Pöytäkirjan tarkastus
Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 23.9.2019 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Paavo Kyhyräinen ja Kari
Puurtinen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Puurtinen ja Paavo Kyhyräinen.
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§ 48
Oikaisuvaatimus luvattoman rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 623-414-90-1
(Rakennustarkastaja §10/2019)
PuuDno-2019-182
Valmistelija / lisätiedot:
Marko Haataja
marko.haataja@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Viranhaltijapäätös § 10
2 Kirje rakennustarkastajalta
Hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen rakennustyön keskeyttämisestä sekä
käyttökieltoon asettamisesta (liite 1) koskien viranhaltijapäätöstä § 10 5.7.2019 (liite 2).
Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on maininta, että rakennus ei ole kuin
väliaikaisessa toiminnassa touko-elokuu 2019, mutta asianomainen on muuttanut
rakennuslupahakemustaan Lupapisteessä vasta 19.7.2019, että kyseessä on
väliaikaisesta toiminnasta.
Rakennelman kevytrakenteisuudesta ja siirrettävyydestä, rakennustarkastaja on
toimittanut hakijalle (liite 3) kirjeen, jossa on maininnat milloin rakennelmaa pidetään
liikuteltavana ja miten rakennuslupaa/toimenpidelupaa pitäisi täydentää.
Edellinen rakennustarkastaja ei ole antanut suullista lupaa rakentamiselle, kuten
asianomainen väittää. Tämä on varmistettu edelliseltä rakennustarkastajalta useaan
otteeseen puhelimitse, eikä hän ole antanut lupaa, vain opastanut ja kehottanut
hakemaan lupaa.
Oikaisuvaatimuksessa mainintaa rakennustarkastajan toiminta, eli että hän on
soittanut alueen vuokranantajalle/kiinteistön omistajalle pyytäen irtisanomaan
vuokrasopimus. Rakennustarkastaja soitti tontin kiinteistön omistajalle ja kertoi
hänelle rakennuksen palovaarallisuudesta ja luvan puutteesta, ja että lupaa ei voi
myöntää hakemuksen puutteiden ja kaavan vastaisuuden vuoksi. Edelleen
rakennustarkastaja kertoi kiinteistön omistajalle, että helpoimmalla asia ratkeaa, kun
hän alueen vuokranantajana irtisanoutuu koko hankkeesta, koska rakenteen
paloturvallisuutta ei voida taata.
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi luvattoman rakentamisen keskeytys ja
käyttökieltoon asettaminen oli perusteltua. Purkamiskehoituksesta voi lautakunta
tehdä erillisen päätöksen seuraavassa kokouksessa lokakuussa, jonka yhteydessä
päätetään myös uhkasakon asettamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hylätä valituksen aiheettomana sekä pysyttää työn
keskeyttäminen ja käyttökielto voimassa. Purkamiskehotuksesta /
teettämisuhasta lautakunta tekee erillisen päätöksen mahdollisesti seuraavassa
kokouksessa lokakuussa, jonka yhteydessä päätetään myös mahdollisen
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uhkasakon asettamisesta. Ennen päätöksen tekoa asianosaista on kuultava riittävän
ajoissa.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Oikaisuvaatimuksen jättäjä, Terveystarkastaja, Itä-Suomen Poliisilaitos
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§ 49
Poikkemishakemus 623-419-5-7
PuuDno-2019-179
Valmistelija / lisätiedot:
Marko Haataja
marko.haataja@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Peruskartta
2 Kaavakartta
3 Asemapiirros
4 Julkisivut
5 Pohja ja leikkaus
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan
kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen
vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.
Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Lampilan kylässä, kiinteistötunnus 623-419-5-7,
pinta-ala 2760 m2. Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Itäosien
osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA-1),
kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikka on maisemallisesti aralla alueella ja
rakennusten sijoittelussa ja värivalinnoissa tulee maisemalliset tekijät ottaa erityisesti
huomioon.
Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja
enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on
150 k- m2, koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.
Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa
edellytetään uudelle enintään 120 k-m2:n rakennukselle vähintään 25 metrin
etäisyyttä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakentaminen tulisi
asemapiirroksen mukaan sijoittumaan siirrettävän aittarakennuksen paikalle. Kunta
on tehnyt poikkeamishakemuksesta naapureiden kuulemisen, jonka määräaika
päättyy 24.9.2019.
Rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalle on perusteltua
muiden rakennusten sijainti ja maaston muodot huomioon ottaen. Poikkeamisluvan
myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen
käytön muulle järjestämiselle. Haettua poikkeamislupaa ei tulisi myöntää.
Poikkeamisluvan myöntäminen vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen, maiseman luonnonmukaisuus ei säily ja ranta-alueen puusto
joudutaan poistamaan.
Hakijan mukaan:
Kiinteistöltä kaadetaan n. 100 mäntyä ja koivua ja pintamaat poistetaan. Täyttöä n. xx
kuutiota. Rakennetaan rakennusaikainen tie rakennuspaikalle, jonka jälkeen kannas
palautetaan nykyleveyteen rakennuksen valmistuttua. Kyse on elementtitalosta ja sen
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asentamiseen ja maansiirtoon menee Salvokselta yhteensä n 2 viikkoa. Istutetaan
rantaan riittävästi puita peittämään näkymää naapuritontin suuntaan.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Lautakunnan jäsenten tulisi käydä tutustumassa paikkaan henkilökohtaisesti ja
arvioida tilanne kuinka rakennuspaikan kannas saadaan entisöityä lähes
alkuperäiseen muotoonsa puuston poistamisen ja väliaikaisen tien rakentamisen
jälkeen. Lisäksi naapureiden kuuleminen on vielä kesken ja pitää selvittää tarvitaanko
väliaikaisen tienkin tekemiseen AVI:lta lupaa, koska joudutaan kuitenkin pengerrystä
tekemään vesialueella. Tästä on laitettu lausuntopyyntö 11.9.2019 ELY-keskukselle,
joka varmistaa tarvitaanko lupaa AVI:lta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun tarvittavien kuulemisten ja
selvitysten puuttumisen vuoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus
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§ 50
Rakennustarkastajan laskujen hyväksymisoikeus
PuuDno-2019-22
Vuoden 2019 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä
henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita.
Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.3.2019 toimialansa laskujen
hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä. Rakennustarkastajan vaihduttua kesällä 2019 on
myös maaliskuun kokouksessa päätetty hyväksymisoikeustaulukko
päivitettävä. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta
vastuussa olevia.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan laskujen ja menotositteiden
hyväksyjät vuodelle 2019 seuraavasti:
Vastuualue
Tekninen lautakunta
Yhdyskuntapalvelut
Pelastuspalvelut

Kiinteistöpalvelut

Ympäristövalvonta

Kaavoitus- ja
tonttipalvelut
Asumispalvelut
Ruokahuolto- ja
puhtaanapitopalvelut

Hyväksyjät
Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan
rakennustarkastaja Marko Haataja.
Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan
rakennustarkastaja Marko Haataja.
Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan
rakennustarkastaja Marko Haataja.
Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan
rakennustarkastaja Marko Haataja.
Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja
Keijo Montonen, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja
Kimmo Hagman.
Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja Marko
Haataja, hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo
Hagman.
Ympäristösuojelun osalta rakennustarkastaja Marko Haataja,
hänen poissa ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.
Mittaustoimen osalta tekninen johtaja Kimmo Hagman,
hänen poissa ollessaan rakennustarkastaja Marko Haataja.
Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessaan
rakennustarkastaja Marko Haataja.
Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa
ollessaan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Rakennustarkastaja, talouspalvelut
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§ 51
Nuorisovaltuuston aloite tekniselle lautakunnalle Norppapuiston kiipeilytilasta
PuuDno-2019-176
Liitteet

1 Nuorisovaltuuston aloite Norppapuiston uusimisesta
Puumalan nuorisovaltuusto on jättänyt 23.8.2019 Puumalan tekniselle lautakunnalle
aloitteen Norppapuiston uusimisesta. Aloitteessa kannatetaan alakoululaisten
tekemää ehdotusta Norppapuiston uusimisesta. Ehdotus tehtiin Euroopan
Nuorisoviikon osallisuustapahtumassa 2.5.2019. Nuorisovaltuusto on luvannut
mielellään osallistua Norppapuiston suunnitteluun.
Aloite sopii hienosti Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen, siinä yhtenä
rakennuspalikkana on nostettu esiin lasten vaikutusmahdollisuus julkisen tilan
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Hanke kytkeytyy myös Puumalan kunnan elinvoimapoliittiseen ohjelmaan, jossa
tehtäväksemme on annettu mm. sataman rohkean tulevaisuusvision rakentaminen.
Norppapuiston kehittäminen on kyseisen visioinnin tärkeimpiä kohteita.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta on tutustunut Puumalan nuorisovaltuuston aloitteeseen ja
pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään kaksi jäsentä myöhemmin syksyllä 2019
nimettävään sataman tulevaisuusvisiotyöryhmään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Nuorisovaltuusto
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§ 52
Liehtalanniemen museotilan rakennustapaselostuksen hyväksyminen
PuuDno-2019-180
Liitteet

1 Liehtalan rakennustapaselostus
Savonlinnan maakuntamuseo on laatinut virkatyönä Puumalan kunnan omistamalle
Liehtalanniemen museotilalle rakennustapaohjeet. Työstä on vastannut
maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.
Rakennustapaselostuksen tarkoitus on:
tarkentaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa rakennuksien ja rakenteiden
kunnostukseen liittyen
luoda ohjeet myös harvoin tehtäviin kunnostustoimenpiteisiin
vakiinnuttaa yhteisesti sovitut hyvät käytänteet ja luoda selkeät toimintatavat
ennakoida rakennusmateriaalin hankinta sekä etukäteen valmistettavat
rakennusten/rakenteiden osin tai täysin valmiit osat
estää nykyajan uudisrakentamisen materiaalien ja työtapojen käyttö
lisätä käsityön ja käsityökalujen käyttöä rakentamisessa eli torjua ”
kädettömyyttä”
opettaa, säilyttää ja siirtää käsityön ja käsityökalujen taitotietoa
säilyttää erityisesti särkypuun käyttö (sauna, navetta, aitat, liistekatiska, aidat),
jotka ovat Liehtalassa parhaiten edustettuna maakunnan muihin
paikallismuseoihin verrattuna
vaikuttaa asenteisiin eli on yhtä tärkeää, miten tehdään, kuin mitä tehdään
kartuttaa ns. kiinteistötietoa kunnostusten yhteydessä
vaikuttaa metsän kasvatukseen
vakauttaa toiminta henkilövaihdosten yhteydessä
Rakennustapaselostuksen tavoitteiksi on määritetty:

Rakennustapaselostuksen ja sen toteutumisen tarkistaminen sekä tulevien
kunnostusten suunnittelu vuosittain kunnan ja maakuntamuseon kesken ja
muutosten/lisäysten kirjaaminen ylös.
Rakennusten seinien ja kattojen mittaaminen, ja osin myös käytettyjen
rakennusmateriaalien mittaaminen/laskeminen tulevien kunnostusten
suunnitteluja varten.
Kunnostukseen tarvittavien käsityökalujen hankkiminen kunnan omistukseen, ja
työkalujen käytön ja teroituksen opettelu mm osin. kirjallisuuden avulla.
Särkypuun hankinnan, teon ja käytön opettelu.
Erillisohjeen teko aidanpanosta ml. aidat, portit, veräjät.
Erillisohjeen teko haasiasta.
Erillisohjeen teko sammaleen keruusta.
Muistilistan teko vuosittain toistuvista hoito- ja tarkastustoimista.
Mäyrä-/supiongelman ratkaiseminen kestävällä tavalla.

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.09.2019

5/2019

12 (40)

Rakennustapaselostus kokonaisuudessaan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta on tutustunut Savonlinnan maakuntamuseon tekemään
Liehtalanniemen rakennustapaselostukseen ja päättää lähettää sen
muuttamattomana kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 11,16.02.2018
Tekninen lautakunta, § 21,16.03.2018
Tekninen lautakunta, § 29,05.06.2018
Tekninen lautakunta, § 53, 19.09.2019
§ 53
Metsästysvuokrasopimus / Hamulan hirviseurue ry
PuuDno-2017-260
Tekninen lautakunta, 16.02.2018, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus vhp 2017-260.pdf
Puumalan kunnan maa-alueita on perinteisesti vuokrattu eri metsästysseuroille
lähinnä hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä varten. Kunnan omistama, Pirttimäen
ympäristössä sijaitseva, noin 500 hehtaarin maa-aluetta on vuokrattu Hamulan
hirviseurueelle jo vuosikymmeniä. Alueelle myöhemmin perustettu Torikansalon Erä
ry on lähestynyt kuntaa vuoden 2017 aikana ja toivonut saavansa vuokrata ko. maa-
aluetta syksystä 2018 alkaen. Torikansalon Erä ry:n yhteyshenkilöt ovat käyneet
kunnassa neuvottelemassa asiasta 18.8.2017 ja olleet yhteydessä myös sähköpostitse
esitellen voimassa olevia maanvuokrasopimuksiaan ja ajatuksiaan mahdollisuudesta
saada kunnan maat vuokralle.
Puumalan kunnan johtosäännön pykälän 17 mukaan tekninen johtaja päättää kunnan
omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on
tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta
edelleen Hamulan hirviseurueelle. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että
Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien
karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen
hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut
aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.
Torikonsalon Erän oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua teknisen johtajan
päätökseen siten, että kunta vuokraisi osan ko. maa-alueiden (Kunnanrahkan-Torikon-
Pirttimäen alueet, ei Itravuoret/Heinaidanvuorten alue) hirvieläinten metsästys-
oikeuksista heille.
Edelleen Torikansalon Erä ry vaatii oikaisua puumalalaisina perheinä/maanomistajina,
sillä tehdyllä päätöksellä he eivät saa tukea omalta kunnaltaan, eivätkä pysty näin
ollen osallistumaan siltä osin omien metsiensä hoitoon.
Perusteluna esitetään mm. Hamulan hirviseurueen haluttomuutta kuulla millään
tavalla maanomistajien mielipiteitä metsästystapaansa ja -ryhmäänsä kasatessa.
Oikaisuvaatimuksen mukaan tämän takia monet maanomistajat irtisanoivat maansa
hirvieläinten metsästysvuokrasopimukset Hamulan hirviseurueelta ja perustivat
uuden seuran, Torikansalon Erän, viemään asioita toiseen suuntaan. Samalla monet
näistä maanomistajien edustajista erosivat Hamulan hirviseurueesta.
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Oikaisuvaatimuksessa kuvataan eri tavoin Hamulan hirviseurueen haluttomuutta
neuvotteluihin Torikansalon Erän kanssa.
Kuten Torikansalon Erä oikaisuvaatimuksessaan esittää, hirvenmetsästys vaatii
yhtenäisen, vähintään 1000 hehtaarin suuruisen alueen. He toteavat, että heillä ei ole
lain vaatimaa riittävän suurta yhtenäistä aluetta, ei vaikka kunta vuokraisikin haetut
kunnan alueet Pirttimäen ja Torikon keskeisillä alueilla. Torikansalon Erä esittääkin
kolmen vuoden koeaikaa seuralleen, jonka aikana heidän tulisi saada rakennetuksi
yhtenäinen 1000 hehtaarin maa-alue ja päästä metsästämään hirviä alueella. Muussa
tapauksessa he luopuisivat metsästysvuokrasopimuksesta.
Lisäksi Torikansalon Erä haluaa tuoda ilmi sen, että jo yhtenäinen 500 hehtaarin maa-
alue riittää valkohäntäpeurojen metsästykseen. Näiden runsaus esim. Pirttimäellä on
suurempi kuin hirvien ja niiden aiheuttamat tuhot ovat oikaisuvaatimuksen mukaan
siellä peltoja viljeleville jäsenillemme merkittävät. Torikansalon Erä toteaakin, että ”
tässäkin kohtaa niiden säätelyn hallinta on täysin alueen asukkaiden ulkopuolella ja
niitä ei ole siellä koskaan metsästetty.”
Torikansalon Erä kertoo halustaan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, myös Hamulan
hirviseurueen. Edelleen se toteaa, ettei voi ymmärtää miten kunta ei lähtisi tukemaan
oman kunnan maanomistajaperheitä tällaisessa asiassa.
Oikaisuvaatimuksen liitteenä on alueen 17 maanomistajan vetoomus sekä kartta
Torikansalon erän hirvieläinten metsästysoikeuksista/Puumalan kunnan maista.
Tekninen johtaja on käynyt keskusteluja myös Hamulan hirviseurueen edustajien
kanssa vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. He ovat kertoneet yhteistyöhalukkuudesta
kaikkien, myös oikaisuvaatimuksen tekijäyhteisön jäsenien, kanssa. Kyseeseen voisivat
tulla käytännön sopimiset metsästyksen ajoittamisen ja aluejaon osalla metsästykseen
ryhdyttäessä. Hamulan hirviseurue ry ei kuitenkaan näe syytä nykyisen
vuokrasopimuksen muuttamiselle. Hamulan hirviseurue pystyy varmuudella
saavuttamaan riittävän tuhannen hehtaarin yhtenäisen pinta-alan taatakseen
hirvenmetsästyksen ja sitä kautta esimerkiksi hirvieläinvahinkojen syntymisen kunnan
metsissä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että tekninen lautakunta ei hyväksy Torikansalon Erä ry:
n tekemää oikaisuvaatimusta. Teknisen johtajan 13.12.2017 laatimassa
viranhaltijapäätöksen esittelyosassa kirjoitetut perustelut Hamulan hirviseurueen
moitteettomasta kumppanuudesta kuntaa kohtaan ja Torikansalon Erän metästystä
varten vuokraamisen maa-alueiden riittämättömyydestä yhtenäisen metsästysalueen
syntymiseksi ovat riittävät.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen poistui kokouksesta esteellisenä
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
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Tekninen lautakunta, 16.03.2018, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hylätä Torikonsalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen.
Teknisen johtajan tekemässä hallintopäätöksessä ei ole laillisuusvirhettä. Puumalan
kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin
maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt
13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen
Hamulan hirviseurueelle. Teknisen johtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa myöskään
tarkoituksenmukaisuusperusteisiin vedoten, sillä Torikansalon Erän toimittamien
maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella
Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä
metsästysaluetta. Hamulan hirviseurue ry on toiminut moitteettomasti kunnan
sopimuskumppanina po. alueilla.
Keskustelun kuluessa lautakunnan puheenjohtaja Olli Luukkonen ehdotti, että
tekninen lautakunta hyväksyy Torikonsalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen ja
kumoaa teknisen johtajan tekemän alkuperäisen päätöksen. Tekninen lautakunta
päättää palauttaa asian tekniselle johtajalle uudelleen käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta toteaa päätöksessään, että teknisen johtajan tekemässä
hallintopäätöksessä ei ole laillisuusvirhettä. Puumalan kunnan hallintosäännön 17 §:n
mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä
metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017
viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan
hirviseurueelle. Esittelytekstissä todetaan, että Torikansalon Erän toimittamien
maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella
Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä
metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut aiemminkin ja
moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.
Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa ja kumota tai muuttaa
teknisen johtajan tekemää päätöstä tarkoituksenmukaisuusperustein. Tässä
päätöksessä tekninen lautakunta käytti nimenomaan
tarkoituksenmukaisuusperustetta.
Torikonsalon Erä esittää oikaisuvaatimuksessaan 3 vuoden koeaikaa, jonka aikana
seuran tulisi saada rakennetuksi yhtenäinen 1000 ha maa-alue hirvenmetsästykseen.
Tekninen lautakunta evästää teknistä johtajaa tekemään päätöksen, jonka mukaan
kunta tekee ko. maa-alueesta 2 vuoden määräaikaisen metsästysvuokrasopimuksen
Hamulan hirviseurue ry:n kanssa. Vuokrasopimuksen määräajan päättyessä
tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden
yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön tilaa.
Jäsenet Tiina Lipo-Lempiäinen ja Paavo Kyhyräinen kannatti Olli Luukkosen tekemää
ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu teknisen johtajan ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.09.2019

5/2019

16 (40)

nimenhuutoäänestys, teknisen johtajan ehdotusta kannattavat äänestävä JAA ja Olli
Luukkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä (Laura Penttinen, Pirkko Ihanamäki ja Esa
Karjalainen) ja neljä EI-ääntä (Olli Luukkonen, Paavo Kyhyräinen, Tiina Lipo-
Lempiäinen ja Niko Peltonen).

Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtaja Olli Luukkosen tekemän
päätösehdotuksen äänin 4 - 3.

Tekninen lautakunta, 05.06.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Niina Kuuva
niina.kuuva@puumala.fi
vs. kunnanjohtaja
Liitteet

1 Liite 1_Viranhaltijapäätös 13.12.2017.pdf
2 Liite 2_Hamulan hirviseurue ry metsästysvuokrasopimus.pdf
3 Liite 3_Torikansalon Erä ry oikaisuvaatimus.pdf
4 Liite 4_Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.2.2018.pdf
5 Liite 5_Teknisen lautakunnanpöytäkirja 16.3.2018.pdf
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Puumalan kunnan tekniseltä lautakunnalta
lausuntoa koskien Hamulan hirviseurue ry:n tekemää valitusta. Valitus koskee
teknisen lautakunnan 16.3.2018 §21 tekemää päätöstä oikaisuvaatimukseen, joka
koskee Hamulan hirviseurue ry:n metsästysvuokrasopimusta Puumalan kunnan
kanssa. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin myös kaikki
valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat.
Valituksessa Hamulan hirviseurue vaatii ensisijaisesti, että hallinto-oikeus kumoaa
Puumalan kunnan teknisen lautakunnan valituksenalaisen päätöksen ja jättää asian
teknisen johtajan 13.12.2017 tekemän viranhaltijapäätöksen varaan.
Toissijaisesti Hamulan hirviseurue ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa teknisen
lautakunnan päätöksen ja palauttaa asiat uudelleen Puumalan kunnan käsiteltäväksi
ja päätettäväksi.
Hamulan hirviseurue ry:n valituksen perusteluina on, että
1. asian käsittelyssä on tapahtunut menettelytapavirhe, koska Hamulan
hirviseiseurue ry:tä ei ole kuultu oikaisuvaatimusta käsitellessä. Kuulemisen
laiminlyönnin vuoksi valituksenalainen päätös olisi valituksen tekijän mukaan
kumottava.
2. lautakunta ei ole avannut päätöksessään perusteluja. Lautakunta on käyttänyt
perusteluna tarkoituksenmukaisuusperustetta. Tämän osalta valituksen tekijä
vaatii, että teknisen lautakunnan päätös on kumottava ja asia on jätettävä
teknisen johtajan päätöksen varaan.
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Asian käsittely on edennyt kunnassa seuraavalla tavalla:
Puumalan kunnan maa-alueita on perinteisesti vuokrattu eri metsästysseuroille
lähinnä hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä varten. Kunnan omistama, Pirttimäen
ympäristössä sijaitseva, noin 500 hehtaarin maa-aluetta on vuokrattu Hamulan
hirviseurueelle jo vuosikymmeniä.
Alueelle myöhemmin perustettu Torikansalon Erä ry on lähestyi kuntaa ja toivoi
saavansa vuokrata ko. maa-aluetta syksystä 2018 alkaen. Torikansalon Erä ry:n
yhteyshenkilöt olivat käyneet kunnassa neuvottelemassa asiasta 18.8.2017 ja olleet
yhteydessä myös sähköpostitse esitellen voimassa olevia maanvuokrasopimuksiaan ja
ajatuksiaan mahdollisuudesta saada kunnan maat vuokralle.
Puumalan kunnan hallintosäännön 17 §:ssä määritellään viranhaltijoiden erityisestä
ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää kunnan
omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on
tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta
edelleen Hamulan hirviseurueelle. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että
Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien
karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen
hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut
aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.
Torikonsalon Erä ry teki 27.12.2017 oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan
viranhaltijapäätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että kunta vuokraisi osan ko.
maa-alueiden (Kunnanrahkan-Torikon-Pirttimäen alueet, ei Itravuoret
/Heinaidanvuorten alue) hirvieläinten metsästysoikeuksista heille. Tekninen
lautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta 16.2.2018 pitämässään kokouksessa ja päätti
jättää asian pöydälle. Tekninen lautakunta halusi perehtyä asiaan lisää.
Torikonsalon Erän tekemä oikaisuvaatimus oli uudelleen käsittelyssä teknisen
lautakunnan kokouksessa 16.3.2018. Keskustelun kuluessa lautakunnan
puheenjohtaja Olli Luukkonen ehdotti, että tekninen lautakunta hyväksyy
Torikansalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen ja kumoaa teknisen johtajan tekemän
alkuperäisen päätöksen, ja että tekninen lautakunta päättää palauttaa asian tekniselle
johtajalle uudelleen käsiteltäväksi. Jäsenet Tiina Lipo-Lempiäinen ja ja Paavo
Kyhyräinen kannattivat Olli Luukkosen tekemää ehdotusta. Äänestyksen jälkeen
puheenjohtajan päätösehdotus tuli hyväksytyksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavan
lausunnon koskien Hamulan hirviseurue ry:n tekemää valitusta:
1. Asianosaisen kuulemisessa noudatetaan hallintolain 34 §:ää. Asianosaiselle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen
oikaisemista hänen vahingokseen, eikä vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti
perusteettomana hylätä. Tekninen lautakunta katsoo, ettei valittajan
kuulemisella olisi ollut merkitystä, koska asia lopulta palautettiin uudelleen
käsiteltäväksi sopimuksen voimassaoloaikaa koskevalta osalta.
2. Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa ja kumota tai
muuttaa teknisen johtajan tekemää päätöstä tarkoituksenmukaisuusperustein.
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Tässä päätöksessä (16.3.2018 §21) tekninen lautakunta käytti
tarkoituksenmukaisuusperustetta. Tekninen lautakunta hyväksyi
oikaisuvaatimuksen ja evästi kokouksessaan 16.3.2018 teknistä johtajaa
tekemään päätöksen, jonka mukaan kunta tekee ko. maa-alueesta 2 vuoden
määräaikaisen metsästysvuokrasopimuksen Hamulan hirviseurue ry:n kanssa.
Päätöksessä todetaan, että vuokrasopimuksen määräajan päättyessä
tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden
yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön
tilaa.
Tekninen lautakunta haluaa tässä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa
lausunnossa selventää ja osoittaa, että teknisen lautakunnan päätös on täyttänyt
hallintolain mukaiset, päätöksen perustelemista koskevat vaatimukset.
Ensinnäkin kunta näkee kaikki metsästysseurat ja -seurueet tasavertaisina toimijoina.
Kunta myös haluaa, että mahdollisimman monella henkilöllä olisi mahdollisuus
harrastaa metsästystä nyt ja tulevaisuudessa ja että kunnan alueet olisivat aktiivisessa
metsästys- ja virkistyskäytössä. Kunnan etu on, että sen mailla harjoitetaan
hirvenmetsästystä. Hirvenmetsästys todistettavasti vähentää hirvien aiheuttamia
vahinkoja kasvatettavalle puustolle ja ennen kaikkea taimikoille. Näin ollen kunta pitää
tärkeänä, että hirvenmetsästys alueella jatkuu.
Torikansalon erä ja Hamulan hirviseurue on kiinnostunut samoista maa-alueista ja
kummallakin metsästysseuralla on ollut halukkuus vuokrata kunnan maat
metsästyskäyttöön. Useista neuvotteluista ja yrityksistä huolimatta seurat eivät
kuitenkaan ole päässeet keskenään sopuun siten, että kummankin seuran harjoittama
hirvenmetsästys olisi jatkossa mahdollista.
Hamulan hirviseurue on toiminut metsästysoikeuden vuokraajana moitteettomasti ja
siksi kunta haluaa jatkaa metsästysvuokrasopimusta Hamulan hirviseurueen kanssa.
Ei ole olemassa siten perusteita sille, että kunta ei laisinkaan solmisi
metsästysvuokrasopimusta Hamulan hirviseurueen kanssa.
Koska metsästysvuokrasopimusten tilanne kunnan maiden läheisyydessä on
muuttunut Pirttimäen alueella, halusi tekninen lautakunta päätöksessään (16.3.2018
§21) varmistaa, että metsästys jatkuu tulevaisuudessakin kunnan omistamilla mailla.
Tästä syystä lautakunta evästi teknistä johtajaa tekemään kaksivuotisen
metsästysvuokrasopimuksen Hamulan hirviseuran kanssa alkuperäisen viisivuotisen
sopimuksen sijaan. Tämän kahden vuoden päästä tarkasteltaisiin tilannetta ja
katsottaisiin, miten kunnan omistamilla mailla metsästys jatkuu kaikkein varmemmin
ja ettei kunnan omistamista maa-alueista ole muodostunut tai muodostumassa
hirvenmetsästykseen kelpaamattomia sirpalealueita. Kuten teknisen lautakunnan
(16.3.2018 §21) pöytäkirjassa todetaan, ”vuokrasopimuksen määräajan päättyessä
tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden
yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön tilaa.”
Tarkoituksena on se, että kunnan maita voisi jakaa näiden kahden hirviseuran kesken
tulevaisuudessa, mikäli tuolloin Torikansalolla täyttyisi vaadittava metsästysalueen
määrä. Tekninen lautakunta on hakenut kompromissiratkaisua.
Lautakunnan mielestä kunnan etu on, että alueella on metsästysasioissa yksi
yhtenäinen seura tai useampi hyvässä yhteistyössä toimiva seura, jolloin myös
kunnan maa-alueet säilyvät metsästyskäytössä. Tärkeintä on, että mahdollisimman
moni kuntalainen ja maanomistaja pääsee metsästämään.
3.
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3. Lisäksi Hamulan hirviseurue ry pyytää valituksessa hallinto-oikeutta
huomioimaan erinäisiä seikkoja, joita hallinto-oikeuden tulisi ottaa huomioon
asian käsittelyssä. Valituksessa ei kuitenkaan näiltä osin ole esitetty mitään
sellaista, jonka johdosta teknisen lautakunnan tekemä päätös pitäisi kumota.
Tekninen lautakunta vaatii, että Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää Hamulan
hirviseurue ry:n tekemän valituksen.

Luettelo liitteenä olevista asiakirjoista:
1. Viranhaltijapäätös 13.12.2017
2. Hamulan hirviseurue ry:n metsästysvuokrasopimus
3. Torikonsalon Erä ry:n tekemä oikaisuvaatimus
4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.2.2018 §11
5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.3.2018 §21
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 19.09.2019, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Hamulan hirviseurue ry on tehnyt kunnallisvalituksen koskien teknisen lautakunnan
päätöstä 16.3.2018 § 21. Kyseisessä lautakunnan päätöksessä tekninen lautakunta on
hyväksynyt Torikansalon Erä ry:n oikaisuvaatimuksen ja kumonnut teknisen johtajan
13.12.2017 § 16 päätöksen vuokrata kunnan omistamia maa-alueita hirvieläinten ja
suurpetojen metsästykseen Hamulan hirsiseurue ry:lle. Lautakunta päätti samassa
16.3.2018 kokouksessaan palauttaa asia tekniselle johtajalle uudelleen käsittelyä
varten. Lautakunta myös evästi teknistä johtajaa tekemään alkuperäisestä viiden
vuoden mittaisesta sopimuksesta poikkeavan päätöksen kahdeksi vuodeksi.
Hamulan hirviseurue ry on vaatinut hallinto-oikeudessa teknisen lautakunnan
päätöksen kumoamista ja teknisen johtajan päätöksen voimaansaattamista.
Vaatimuksessa on esitetty muun muassa, että Hamulan hirviseuruetta ei ole kuultu
Torikansalon Erä ry:n oikaisuvaatimusta käsiteltäessä, että lautakunta ei ole
perustellut tarkoituksenmukaisuusperustettaan ja että teknisen johtajan tekemä
maanvuokrasopimus on sitova ja lainmukainen. Tekninen lautakunta on antanut
lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja Hamulan hirviseurue ry ja Torikansalon
Erä ry ovat jättäneet vielä vastineet. Hallinto-oikeuden päätöksessä kuvataan näiden
keskeiset sisällöt.
Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 2.7.2019. Siinä hallinto-oikeus
kumoaa teknisen lautakunnan päätöksen 16.3.2019 §21 ja palauttaa asian sille
uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluna päätökselle on Hamulan hirviseurue ry:n
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kuulematta jättäminen asiaa käsiteltäessä teknisessä lautakunnassa. Hallinto-oikeus
toteaa lisäksi, että lautakunnan harkintavaltaa oikaisuvatimusasiassa rajoittavat
hallintolain 6 §:stä ilmenevät oikeusperiaatteet kuten oikeutettujen odotusten suoja.
Teknisen lautakunnan tulee siis päättää asiasta uudelleen. Hamulan hirviseurue ry on
metsästänyt syksyn 2018 aikana voimassa olevan maa-alueen vuokrasopimuksen
mukaisesti po. kunnan alueilla. Vuokrasopimus päättyy 31.8.2023. Itä-Suomen hallinto-
oikeuden ratkaisun jälkeen on todettava, että kunnan tulee noudattaa lainvoimaista
sopimusta. Kunnan kannalta on tärkeää, että sen mailla voidaan jatkossakin
metsästää mm. taimikkovahinkoja aiheuttavia hirvieläimiä. Tärkeää on myös
kuntalaisten, tässä tapauksessa eri metsästysseurojen, tasapuolinen kohtelu. Kunnan
intresseissä on aina edesauttaa eri tahojen yhteistyötä, myös metsästysasioissa.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, ettei se muuta Puumalan kunnan teknisen johtajan
päätöstä 13.12.2017 § 16, joka koskee kunnan omistamien maa-alueiden
vuokraamista Hamulan hirviseurue ry:lle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 54
Ympäristökuvakatselmukset 2019
PuuDno-2019-181
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hämäläinen
Tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön
hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.
Katselmuksien ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja -
haltioille lautakunnan päättämällä tavalla.
Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa (MRL 167 § 1 mom.). Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se
turmele tieltä tai muulta kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse
ympäröivää asutusta (MRL 169 § ).
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita kaksi lautakunnan jäsentä sekä ympäristösihteerin
ja rakennustarkastajan katselmuksen suorittajiksi. Samalla tekninen lautakunta
päättää, että ympäristökuvakatselmuksia suoritetaan tarpeen mukaan ja niistä
tiedotetaan yleisten katselmusten osalta 30 päivää ennen katselmuksen suorittamista
yleisellä kuulutuksella ja kiinteistökohtaisten katselmusten osalta 14 päivää ennen
katselmuksen suorittamisesta kirjeitse (7 vrk).

Päätös
Tekninen lautakunta valitsee ympäristökuvakatselmusryhmään Tiina Lipo-Lempiäisen
ja Olli Luukkosen.
Tiedoksi
Valitut lautakunnan jäsenet, Rakennustarkastaja, Ympäristösihteeri
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§ 55
Liikenneväylien ja piha-alueiden talvikunnossapidon urakkatarjoukset 1.10.2019-30.4.2022
PuuDno-2019-183
Puumalan kunta on pyytänyt urakkatarjouksia liikenneväylien ja piha-alueiden
talvikunnossapidosta ajalle 1.10.2019 – 30.4.2022.
Liikenneväylien talvikunnossapito koostuu lumenaurauksesta, lumen poisajosta,
höyläyksestä ja liukkauden torjunnasta hiekoituksella sekä hiekoitushiekan poistosta.
Liikenneväylien talvikunnossapito sisältää myös jalkakäytävien ja kevyen liikenteen
väylien sekä väylien varrella välittömästi olevin parkkitaskujen hoidon.
Piha-alueiden talvikunnossapitoon kuuluu lumen ja sohjon poisto, liukkauden torjunta
ja hiekoitushiekan sekä pölyävän aineksen poisto.
Tarjouspyynnössä on kuvattu tarkemmin kunnossapitotehtävien sisältö ja
tarjouspyyntöön on liitetty hoidettavien liikenneväylien ja piha-alueiden kartat.
Tarjouksia on pyydetty molemmista talvikunnossapitokohteista erikseen.
Tarjouspyyntö liitteineen on ollut nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä,
julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa, sekä kunnan
kotisivuilla 22.8.2019 alkaen. Tarjousten jättöaika oli 17.9.2019 klo 15.00.
Tarjouspyyntö löytyy oheismateriaalina.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta piha-alueiden talvikunnossapidosta ja
kaksi tarjousta liikenneväylien talvikunnossapidosta.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita piha-alueiden urakoitsijaksi Sorakola Oy:n (29 800
€) ja liikenneväylien talvikunnossapidon urakoitsijaksi Kuljetus ja Urakointi R. & A.
Härkönen Oy:n (63 380 €). Valintaperusteina edullisin hinta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Talouspalvelut
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§ 56
Peippotien saneeraus
PuuDno-2019-185
Kenttätieltä erkaneva Peippotie on tarkoitus saneerata 255 metrin matkalta.
Saneerattavan kadun leveys on kuusi metriä, josta vuonna 2020 asfaltoitavan osan
leveys 5,5 metriä. Massanvaihtoja tehdään 750 mm:n paksuudelta. Hankkeessa
perataan tien sivuojia, asennetaan uusia rumpuputkia ja uusitaan katualueen ja
pururadan valaistus Peippotien osalla. Suunnitelmista poiketen tässä vaiheessa
pururataa ei muotoilla uudelleen kaivumassoilla.
Saneeraussuunnitelmat on laatinut Laura Pöllänen/SitoWise Oy. Suunnitelmat ja
tarjouspyyntö oheismateriaalina.
Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija toteuttaa urakan
rakennuttajan laatiman viitesuunnitelman mukaisesti. Maksuperusteena on
kokonaishinta.
Hankkeelle on varattu vuoden 2019 investointiosassa yhdessä Sarkatie/Lehtokuja
asfaltoinnin kanssa 100 000 euron määräraha. Urakan on oltava valmis 20.12.2019.
Tarjouspyyntö liitteineen on lähetetty 23.8.2019 sähköpostitse kymmenelle
paikalliselle maanrakennusurakoitsijalle. Tarjousaika päättyi 17.9.2019 klo 15.00.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää:
1. hyväksyä SitoWise Oy:n laatimat Peippotien saneeraussuunnitelmat.
2. hyväksyä Sorakola Oy:n Peippotien saneerauksen toteuttajaksi.
Valintaperusteena edullisin kokonaishinta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Talouspalvelut
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§ 57
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Lappalainen
mari.lappalainen@puumala.fi
toimistosihteeri
1. Metsähallitus: Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.
2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n
kalankasvatuslaitoksen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2018 sekä
pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1999 - 2018.
3. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n vesistötarkkailu
Saimaan Kukkeistenselällä elokuussa 2019.
4. ELY-keskus: Lausunto toimivaltaisesta lupa- ja valvontaviranomaisesta sekä
valvontavastuun siirto Puumarin Oy.
5. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy: Uimarantavesitutkimukset 19.6.2019,
19.7.2019 ja 12.8.2019.
6. Puumalan 4H-Yhdistys: Sataman yöpymistilasto 2019 sekä pitkäaikaistilasto
vuosilta 2003-2019.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 58
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 4.6.-13.9.2019
Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 9 Rakennusluvat 5.7.2019, 05.07.2019
§ 10 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen koskien koko rakennelmaa
/rakennusta, kiinteistöllä 623-414-90-1, Keskustie 5 52200 Puumala sekä
käyttökieltoon asettaminen. , 05.07.2019
§ 11 Rakennusluvat 10.7.2019, 10.07.2019
§ 12 Rakennusluvat 12.7.2019, 12.07.2019
§ 13 Rakennuslupa 15.7.2019, 15.07.2019
§ 14 Rakennusluvat 19.7.2019, 19.07.2019
§ 15 Rakennusluvat 26.7.2019, 29.07.2019
§ 16 Maisematyölupa / Stora Enso Metsä , 31.07.2019
§ 17 Rakennusluvat 2.8.2018, 05.08.2019
§ 18 Rakennusluvat 8.8.2019, 09.08.2019
§ 19 Rakennusluvat 19.8.2019, 20.08.2019
§ 20 Rakennusluvat 21.8.2019, 22.08.2019
§ 21 Rakennusluvat 29.8.2019, 29.08.2019
§ 22 Rakennusluvat 6.9.2019, 09.09.2019
§ 23 Rakennuslupa 9.9.2019, 11.09.2019
§ 24 Rakennusluvat 14.8.2019, 11.09.2019
Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Lieviskänkosken kunnostuksen suunnittelukokonaisuuden hankinta, 10.07.2019
§ 3 Pienjäteaseman toimisto- ja vaarallisen jätteen kontin hankinta, 16.07.2019
§ 4 Yhtenäiskoulun pyöräkatoksen laajentaminen, 18.07.2019
§ 5 Hyvinvointiaseman jäähdytyslaitteiston uusiminen., 18.07.2019
Yleinen päätös:
§ 4 Helikopterilennätykset, 10.06.2019
§ 5 Satamatien osittainen sulkeminen Veeran markkinoiden ajaksi, 10.06.2019
§ 6 MM-jääkiekkokullan johdosta järjestettävät juhlat, 11.06.2019
§ 7 Koulukeskuksen alueen käyttö museoajoneuvojen Suur-Saimaan ympäriajoon,
25.06.2019
§ 8 Rakennusluvat 1.7.2019, 02.07.2019
§ 9 Satamatien osittainen sulkeminen Siltakemmakoiden ajaksi, 02.07.2019
§ 10 Rakennusluvat 4.7.2019, 09.07.2019
§ 11 Rakennuslupa 15.7.2019, 16.07.2019
§ 12 Poikkeamishakemus kiinteistölle 623-430-5-33, 19.07.2019
§ 13 Poikkeamishakemus 623-410-1-168, 19.07.2019
Ympäristösihteeri
§ 8 Maisematyölupa / Tornator Oyj, 19.08.2019
§ 9 Maisematyölupa / Tornator Oyj, 19.08.2019
§ 10 Maisematyölupa / Tornator Oyj, 21.08.2019
§ 11 Maisematyölupa / UPM- Kymmene Oyj, 23.08.2019
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hallintovalitus
§49
Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän 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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki
11.12.2015 / 1455.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Hallintovalitus
§48
Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.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
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän 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.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys
valitusajan alkamisesta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki
11.12.2015 / 1455.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Muutoksenhakukielto
§46, §47, §51, §52, §57, §58
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§50, §53, §54
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 Puumala 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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen
lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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.
Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Oikaisuvaatimus
§55
Oikaisuvaatimusohje
Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen tai hankintaoikaisun
johdosta muutettuun hankintapäätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon
ylittävät hankinnat
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.
1

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen
määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan
tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
– hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
– miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa
vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumala
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
2

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusoikeus
Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut
hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
19.09.2019

5/2019

36 (40)

vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.
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
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
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.
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Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus
toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Hankintayksikön kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Maksusta säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Oikaisuvaatimus
§56
Oikaisuvaatimusohje
Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat
sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.
1

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan
tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
– hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
– miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
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puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa
on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
2

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
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)
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan 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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan
tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
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Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

