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37 §

Toimintaympäristölautakunnan talousarvion toteutuma ajalla 1.1.
- 30.6.2016

38 §

Lapin ELY-keskus pyytää selvitystä rakennustarkastajan
toiminnasta koskien naapurin Kuulemisprosessia
rakennushankeessa ja puutteellista käsittelyä Posion kunnassa

39 §

Linja-autopysäkkien katoksien poistaminen, Posio

40 §

Posion kunnan ravintokeskuksen perunan ja juuresten hankinta

41 §

Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta.

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 8/2016
2

KOKOUSAIKA

Tiistai 30.08.2016 klo 10.00 – 10.55

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Huotari Lassi
Luksua Terttu
Määttä Pentti
Suonnansalo Tuija

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Määttä Heli

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Maaninka Heikki

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 37 - 41

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Määttä ja Tuija Suonnansalo

Lehtiniemi Olavi
Knutars Heli
Laurila Kari
Määttä Asta

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanjohtaja
palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Heikki Maaninka

Asta Määttä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Pentti Määttä
Tuija Suonnansalo
Toimintaympäristöpalveluissa 6.9.2016
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
37 §

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALLA 1.1. 30.6.2016
Alla on eriteltynä tehtäväalueittain toimintaympäristölautakunnan talousarvio 1.1. –
30.6.2016. Menojen toteutuma on 48,9 % ja tulojen 48,9.
Menot (1000 €):
Tehtäväalue

TA

toteutunut jäljellä

Tot%

Hallinto

224

103

121

46,0

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

145

41

104

28,0

Yhdyskuntapalvelut

431

285

146

66,1

Liiketoiminta

271

128

143

47,4

Tilapalvelu

3130

1497

1633

47,8

Yhteensä

4201

2054

2147

48,9

TA

toteutunut jäljellä

Tulot (1000 €):
Tehtäväalue

Tot%

Hallinto

35

10

25

29,0

Viranomaispalvelut ja
rakentamisenohjaus

57

27

30

47,6

Yhdyskuntapalvelut

145

94

51

64,4

Liiketoiminta

672

303

369

45,1

Tilapalvelu

3182

1568

1614

49,3

Yhteensä

4091

2002

2089

48,9

RISKIENHALLINTA
Riskit huomioidaan analysoimalla poikkeamiset odotetusta. Viranomaispalvelujen ja rakentamisenohjauksen menot ovat pienemmät arviosta, koska palkkakustannuksia tulee
vähemmän työntekijän pitkän poissaolon vuoksi. Yhdyskuntapalvelujen menot ovat 16,1
% koholla, mikä johtuu teiden alkuvuoden aurauskuluista, moottorikelkkareitin varauduttomasta sillankorjauksesta sekä Hämeenniemen sillan korjauksesta sekä latukoneen rikkoutumisesta aiheutuneista korjauskuluista. Muut menot ovat linjassa talousarvion kanssa. Tulojen osalta hallinnon tulot ovat jäljessä, koska ulkoisia tuloja (palvelut muille) ei
ole vielä kaikkia laskutettu. Yhdyskuntapalvelujen tuloissa näkyy Soukkavaaran palstan
metsänmyynti, siten että ostaja tilittänyt maksut saatuaan palstan tehtyä.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1. –
30.6.2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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TYL:44 /2016
38 §

LAPIN ELY-KESKUS PYYTÄÄ SELVITYSTÄ RAKENNUSTARKASTAJAN TOIMINNASTA
KOSKIEN NAAPURIN KUULEMISPROSESSIA RAKENNUSHANKEESSA JA
PUUTTEELLISTA KÄSITTELYÄ POSION KUNNASSA
Ely- keskukseen on 22.12.2015 saapunut Antti Kaukuan, Martti Kaukuan ja Kalle Ilmari
Kaukuan kantelu Posion kunnan rakennustarkastajan toiminnasta koskien naapurin kuulemisprosessia rakennushankkeessa ja asian puutteellista käsittelyä Posion kunnassa.
Lapin ELY- keskus pyytää Posion kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta selvitystä
kantelussa esitetyistä asioista 31.8.2016 mennessä. Ely-keskuksen selvityspyyntö liitteenä nro 38.1.
Naapurin kuulemisprosessi rakennushankkeessa, jonka hakijana Lasanen Kalle kp. /
Lasanen Mikko, koskien kiinteistöä 614-414-3-10 ja asian puutteellinen käsittely Posion
kunnassa.
Rakennustarkastaja Mikko Ruokamo on antanut esityksen 14.5.2012 koskien ko. asiaa
ja lautakunta on päätöksessään puoltanut ja hyväksynyt lausunnon koskien Kalle Lasasen kuolinpesän poikkeamislupaa. Lausunto on annettu MRL 72§:n ja 171§:n mukaisesti
Lapin ELY- keskukselle. Naapurien kuulumiset on suoritettu MRL:n 133§ mukaisesti.
Naapurien kuulemisen yhteydessä annetuista lisäselvityksistä, ei ole ilmennyt asian ratkaisemiseen johtavaa lisätietoa ja näin ollen katselmusta ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Toteutusvaiheessa, tietoimituksen mukainen tonttiliittymä rakennetaan rasitteen mukaiseen paikkaan.
Hallintokantelu rakennustarkastajan toiminnasta koskien naapurien kuulemisprosessia
rakennushankkeessa ja puutteellisesta käsittelystä on aiheeton.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy Lapin ELY- keskukselle annettavaksi yllä olevan
selvityksen ko. kantelussa esitetyistä asioista. Toimintaympäristölautakunta pyytää että
selvitys hyväksytään. Posion kunnan rakennustarkastaja on toiminut ko. prosessissa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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KES:34 /2016
39 §

LINJA-AUTOPYSÄKKIEN KATOKSIEN POISTAMINEN, POSIO
Lapin ELY-keskus aloittaa linja-autopysäkkien katosten poistamisen vuonna 2014 tehdyn toimenpideselvityksen mukaisesti. Poistaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2016.
Poistettujen katosten kohdat siistitään ja pysäkille asetetaan linja-autopysäkkimerkki.
Lapin ELY-keskus poistaa katoksia sellaisilta pysäkeiltä, joilta linja-autoon nousijoita on
vähän. Valtakunnallisen linjauksen mukaan, pysäkkikatos laitetaan sellaiselle pysäkille,
jossa on yli 30 nousijaa arkivuorokautena. Lapin ELY-keskus on linjannut, että pääsääntöisesti poistetaan ne linja-autopysäkkikatokset, joista linja-autoon nousijoita on alle 20.
Osa katoksista on tullut myös tarpeettomiksi linjaliikenteen loppumisen vuoksi.
Kunta voi halutessaan ottaa alueensa katoksia haltuun ja ylläpitää sekä hoitaa niitä Lapin ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. Kunnan tulee asettaa katokseen merkki, joka
ilmaisee, että kunta on katoksenomistaja ja hoitaja. Säilytettävistä pysäkkikatoksista, jotka kunta haluaa ottaa hoitoon, tulee tehdä esitys Lapin ELY:lle 31.8.2016.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje 26.5.2016 on liitteenä nro 39.1.
Linja-autopysäkkien katoksien haltuun otto ja ylläpito sekä hoitaminen Lapin ELYkeskuksen ohjeiden mukaan tarkoittavat talvikunnossapidon kannalta huomattavia kustannuksia kunnalle. Pysäkkikatosten lumityöt on tehtävä siten, että katokset ovat asianmukaisessa käyttökunnossa lumisateen jälkeen vuorokauden kuluessa ELY-keskuksen
tarkennettujen linja-autopysäkkien laatu ohjeiden mukaisesti.
Posion kunnan alueelta poistettavia katoksia on yhteensä 42 kappaletta. Säilytettäviä on
4 kappaletta. Puutavaran linja-autopysäkkien rakentamiseen on aikoinaan toimittanut
Posion kunta, jonka johdosta Posion kunnalla on mahdollisuus ottaa purettavia katoksia
vastaan, mikäli haluaa. Asiasta on sovittava katokset purkavan urakoitsijan kanssa.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättä ettei Posion kunta ota haltuun ja ylläpidettäväksi
sekä hoitoonsa poistettavia linja-autopysäkkien katoksia Posion kunnan alueelta. Poistettavien katosten kohdat tullaan siistimään ja pysäkeille asetetaan linjaautopysäkkimerkki. Linja-autoliikenne on vähentynyt huomattavasti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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TYL:50 /2016
40 §

POSION KUNNAN RAVINTOKESKUKSEN PERUNAN JA JUURESTEN HANKINTA
Posion kunnan ravintokeskus on kilpailuttanut ruokapalvelupäällikön 11.7.2016 lähettämällä tarjouspyynnöllä satokauden perunat ja juurekset tarjouspyynnön tuotelistan mukaisin määrin ja tuotelajein sekä toimituskerroin. Tarjouspyyntö lähetettiin yhdelle alalla
toimivalle yritykselle Kuusamon perunalle / Kasvishovi Oy:lle.
Tarjouksen teki määräaikaan 3.8.2016 klo 14.00 mennessä yksi toimija, Kuusamon Peruna / Kasvishovi Oy. Tarjouksen kokonaishinta tarjouspyynnössä ilmoitetuin määrin on
25 163,50 € alv 0 %. Nousua kuluvan vuoden hintatasoon on 21,8 %.
Avauspöytäkirja 10.8.2016 on liitteenä nro 40.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee ainoan tarjouksen tehneen Kuusamon Perunan
/ Kasvishovi Oy:n perunan ja juuresten toimittajaksi hankintakaudelle 01.09.2016 –
31.08.2017 tarjouksensa 1.8.2016 mukaisin yksikköhinnoin. Hankinnan kokonaishinta
tarjouspyynnön määrin on 25 163,50 €, alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
41 §

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kemijärven kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamista varten laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS). Liitteenä nro 41.1.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta merkitsee tietoon saatetuksi yllä mainitun asiakirjan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 37, 38, 41

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 39, 40

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 39, 40

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 40
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
30.08.2016
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

