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Allekirjoitukset

Olli Luukkonen
Puheenjohtaja

Annakaisa Arilahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
05.06.2018

05.06.2018

Niko Peltonen

Paavo Kyhyräinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon
asiointipisteessä perjantaina 8.6.2018 klo 9.00 - 15.00 ja julkaistaan kunnan
www.sivuilla.

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 26
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista on lähetettävä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti
vähintään neljä päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 31.5.2018.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja
se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä perjantaina 8.6.2018 sekä kuntalain
140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niko Peltonen ja Paavo
Kyhyräinen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 28
Poikkeuslupa Kytövuoren kallioalueen 623-406-5-11 ympäristölupaehtoon
PuuDno-2018-77
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@puumala.fi
ympäristösihteeri
Destia Oy / kiviaines hakee poikkeuslupaa Kytövuoren kallioaluueen
ympäristölupaan (5.3.2012 § 1) lupaehtoon 3. Poikkeuslupaa haetaan vuodelle
2018, jolloin juhannuksen ja elokuun 15. välissä on tarkoitus louhia ja murskata
noin 25 000 - 30 000 tonnia kiviaineksia. Urakan kesto on 2 - 3 viikkoa. Kiviaines
tarvitaan kantatie 62 perusparannukseen.
Hakemuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.
Lähimmille naapureille on toimitettu tieto lupahakemuksesta kirjeitse.
Hakemuksesta ei ole jätetty muistuksia kuulutusaikana.
Päätöksestä peritään ympäristölupamaksutaksan kohdan VI, muu
ympäristösuojelulain mukaisen asian käsittely, mukaisesti kahden työtunnin
hinta 110 €.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta myöntää luvan poiketa ympäristöluvan mukaisesta
toiminta-ajasta 25.6. - 15.8.2018. Ja sallii kiviaineksen louhinnan ja
murskauksen kantatie 62:n perusparannukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Destia Oy, Etelä-Savon ELY-keskus
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Tekninen lautakunta, § 11, 16.02.2018
Tekninen lautakunta, § 21, 16.03.2018
Tekninen lautakunta, § 29, 05.06.2018
§ 29
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Hamulan hirviseura ry:n tekemään
valitukseen
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 (KunnanrahkanTorikon-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
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hirviseurueelta ja perustivat uuden seuran, Torikansalon Erän, viemään asioita
toiseen suuntaan. Samalla monet näistä maanomistajien edustajista erosivat
Hamulan hirviseurueesta. 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.
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Päätös
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

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.
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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 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 LipoLempiäinen ja Niko Peltonen).

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

Tekninen lautakunta, 05.06.2018, § 29
Valmistelija / 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
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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.
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.

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 maaaluetta 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
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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. 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 maaalueista 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
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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.

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.
Tiedoksi
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Hamulan hirviseurue ry, Torikansalon Erä ry

12 (30)

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
05.06.2018

3/2018

§ 30
Yhtenäiskoulun pihan kunnostus
PuuDno-2018-124
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Yhtenäiskoulun pihapiiriin asennettiin kesällä 2017 uusia leikkivälineitä. Kesällä
2018 uusitaan alueen asfalttipinnat ja tehdään vähäisiä muutostöitä.
Suoritettavat toimenpiteet ovat seuraavat:
Asfaltoitua aluetta uusitaan noin 1200 neliömetrin alalta.
Korotettu kevyen liikenteen väylä puretaan. Uusi asfaltoitu väylä rakennetaan
samaan paikkaan ja samaan korkoon muun pihan kanssa. Betoninen
reunakiveys piha-alueen ja väylän väliltä puretaan. Uusi reunakiveys
asennetaan kevyen liikenteen väylän ja nurmialueen väliin.
Rakennuksen vierustoja muotoillaan uudelleen ja pihalle asennetaan kaksi
uutta sadevesikaivoa.
Ns. päärynäkukkulaa pienennetään siten, että koneellinen talvihuolto jäljelle
jäävän kukkulan ympärillä on mahdollista.
Vanhojen valaisinpylväiden paikalle asennetaan uudet. Pylväsjalustat
asennuksineen ja kaapelikaivantojen tekeminen kuuluvat urakkaan.
Urakkatarjoukset maansiirtotöistä asfaltointeineen lähetettiin kahdeksalle
puumalalaiselle yritykselle sähköpostitse 15.5.2018. Tarjouksien palautuspäivä
oli 4.6.2018. Tarjousten avauspöytäkirja, niiden vertailu ja päätösehdotus
esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita Yhtenäiskoulun pihan kunnostusurakan
toteuttajaksi Maansiirto Backman Oy:n hintaan 36 000,00 euroa (alv 0 %)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 31
Urheiluhallin/kuntosalin laajennus
PuuDno-2018-125
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Puumalan kunnan urheiluhallilla sijaitsevaa kuntosalia on päätetty laajentaa
kesällä 2018. Laajennus toteutetaan kasvattamalla rakennuksen matalaa osaa
yhdellä, noin neljän metrin moduulivälillä pohjoisen suuntaan. Laajennuksen
2

pinta-ala on 43 kem . Laajennus koostuu kuntosaliosasta, jonne on tarkoitus
sijoittaa vapaapainoharjoittelu, sekä noin kymmenen neliömetrin luistelijoiden
tilasta. Luistelijoiden tilasta on suora uloskäynti kaukalon suuntaan.
Laajennuksen rakennusteknisistä töistä on pyydetty tarjoukset 16.5.2018
kolmeltatoista puumalalaiselta yritykseltä. 4.6.2018 mennessä toimitettujen
tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten vertailu ja päätösehdotus urakoitsijan
valinnasta esitetään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää valita Urheiluhallin kuntosalin laajennusurakan
toteuttajaksi Karelia Paintingin hintaan 65 939,00 euroa (alv 0 %).
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 32
Poikkeamishakemus / 623-417-1-453
PuuDno-2018-105
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Närvänen
antti.narvanen@puumala.fi
rakennustarkastaja
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan rakennuksen
rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa
5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Kontilan kylässä Rn:o 1:453, pinta-ala n.5,
89ha.
Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-SuurSaimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle
(RA). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä rantasauna 14 k-m2 sekä kaksi
talousrakennusta 18 k-m2 ja 10 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala
on 42 k-m2.
Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan mukainen lomaasunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa
yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan
yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 4000
m2:n rakennuspaikan rakennusoikeus on 200 k-m2.
Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa
edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin
etäisyydelle rannasta. Kiinteistön omistajalla on tarkoitus rakentaa paikalle
noin 93:n kerrosneliömetrin kokoinen vapaa-ajan asunto.
Osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka on merkitty kaavakarttaan niin,
että rakentamisalue sijoittuu Jänniementien molemmille puolille. Uusi vapaaajan rakennus tulisi sijoittumaan Jänniementien ja rannan väliselle niemelle
keskeisesti siten, että rakennuksen etäisyys rannasta olisi mahdollisimman
pitkä, kuitenkin liittyminen Jänniementieltä kiinteistölle huomioiden. Rakennus
tulisi sijoittumaan tällöin noin 12 metrin päähän rannasta.
Loma-asunnon vaatimat tekniset järjestelyt on selvitetty hakemuksessa
puhtaan veden ja jätevesien osalta, toteutettuna esitetyn mukaisesti
niillä on mahdollista saavuttaa Puumalan kunnan vaatimukset jätevesien
käsittelystä ranta-alueella. Uuden rakennuksen tieltä purettaisiin lisäksi toinen
talousrakennuksista.
Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta
poikkeamishakemuksesta
Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.
Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuksen sijoittaminen kaavan
mukaisella rakennuspaikalla toisaalle ei ole perusteltua. Poikkeamisluvan
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myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta
luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa
naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle. Päätös on voimassa
yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle
on haettva rakennuslupa.
Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on
8.6.2018.
Sijaintikartta, asemapiirros ja luonnos ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden lomaasunnon rakentamiseen noin 12 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Kontilan kylän kiinteistölle 623417-1-453 edellä esitetyn perusteella.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, rakennustarkastaja
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§ 33
Toripaikan vuokrasopimus
PuuDno-2018-120
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Kalastuspalvelu A. Laine on ollut kesät Puumalan satamatorilla paistamassa
muikkuja. Nyt he ovat investoimassa uuteen suurempaan myyntiautoon
ja haluavat samalla tehdä toripaikasta viiden vuoden vuokrasopimuksen.
Sopimus on voimassa kesäkaudet 2018-2022, jonka jälkeen jatkuu vuoden
kerrallaan toistaiseksi voimassaolevana.
Laskutus määräytyy kulloinkin voimassa olevan teknisen lautakunnan
hyväksymän hinnaston mukaan. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevaa torisääntöä.

Hallintosääntö § 15
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää tehdä Kalastuspalvelu A.Laineen kanssa viiden
vuoden vuokrasopimus satamatorin toripaikasta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kalastuspalvelu A. Laine
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§ 34
Teknisen lautakunnan kokousaikataulu
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat yhdessä
valmistelleet syksyn 2018 kokousaikataulua. Aikatauluun voidaan tehdä
tarvittaessa muutoksia. Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista
ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse lautakunnan jäsenille niin pian kuin
mahdollista.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi
tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen
kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Teknisen lautakunnan loppuvuoden 2018 alustava kokousaikataulu:
torstai 23.8.2018 klo 17.00
torstai 25.10.2018 klo 17.00
torstai 29.11.2018 klo 17.00
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 35
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 10.3.-30.5.2018.
Maankäyttöteknikko
Yleinen päätös:
§ 2 Puomin asettaminen Miekanvirrantielle / 623-428-1-61, 09.05.2018
Rakennustarkastaja
§ 6 Rakennusluvat 16.3.2018, 19.03.2018
§ 7 Rakennusluvat 29.3.2018, 03.04.2018
§ 10 Rakennusluvat 16.4.2018, 16.04.2018
§ 11 Rakennusluvat 3.5.2018, 04.05.2018
§ 12 Rakennusluvat 15.5.2018, 25.05.2018
Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Päiväkodin auringonsuojakalvo, 24.05.2018
Yleinen päätös:
§ 2 Metsästysvuokrasopimus/ Lieviskän hirviseurue ry, 17.04.2018
§ 4 Koiranäyttely Puumalassa, 18.04.2018
§ 5 Koulukeskuksen alueen käyttö museoajoneuvojen Suur-Saimaan
ympärijoon, 20.05.2018
§ 6 Ajoneuvoliikenteen kieltäminen 16.6.2018 välillä Keskustie-Satamatie 4,
24.05.2018
§ 7 Helikopterilennätykset, 24.05.2018
§ 8 Linja-autoaseman käyttö kirpputoritoimintaan, 24.05.2018
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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§ 36
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Torvinen
leena.torvinen@puumala.fi
asuntosihteeri
1. Eurofins Environment Testing: Puumalan keskustaajaman
jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailun vuosiyhteenveto 2017
2. Eurofins Environment Testing: Puumalan jätevedenpuhdistamon
vuosiyhteenveto 2017
3. Eurofins Nablaps Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan
jätevedenpuhdistamotarkkailun 26.2.2018 tarkkailutulokset
4. Eurofins Environment Testing: Mannilanniemen vapaa-ajankeskuksen
jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenveto 2017
5. Etelä-Savon ELY-keskus: Poikkeaminen luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitetun kangasvuokon rauhoitusmääräyksistä
6. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan Lohi Oy:n
kalankasvatuslaitoksen vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2017 sekä
pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1999-2017
7. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin
mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää; sekä
luonnonsuojelulain 45 § mukainen lupa rauhoitettujen lintujen johdannaisten
maastavientiin
8. Aluehallintovirasto: Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset, päätös
Puumalan urheiluhallin kuntosalin laajennukseen ja kaukalon käyttäjien tioihin,
avustus 36 000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Hallintovalitus
§28
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 Vaasan hallinto-oikeudelle / Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
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.
Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 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
§32
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
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asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
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
§26, §27, §29, §34, §35, §36
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§30, §31
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 puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
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laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
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
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

27 (30)

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
05.06.2018

3/2018

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
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Oikaisuvaatimus
§33
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
Faksinumero: 015 755 7211
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
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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
Faksinumero: 015 755 7211
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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