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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Kehittämisjaosto päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Kehittämisjaosto päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Christina Mickos ja Vesa Peltola valittiin pöytäkirjantarkista-
jiksi

______________
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10 § KUNNAN KAAVOITUSTARVE

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi

Kehittämisjaosto 18.3.2013 § 5

Omakotitontteja

Kysyntä Kirkonkylän alueen tonteista on ollut vakaa. Puustellinmetsän alu-
een tontteja on tällä hetkellä vapaana enää 1 kappale. Sjökullan A-alue on
täynnä ja B-alueen 15 tontista enää 5 on vapaalla. Sjökullan C-alue ei ole
vielä avattu (9 tonttia). Kimonkylässä on vapaana 4 tonttia ja Heikinkylässä
5 tonttia.

Uusi tonttialue on avattu Porlammilla 2011 (Ruhan alue) ja siellä on aino-
astaan 1 tontti vapaana. Porlammilla on myös Lampion alueella 4 tonttia
vapaana.

Kunnanhallitus päätti asettaa Vasarankylän Stenålderin alueen kaavaehdo-
tus nähtäville kokouksessaan 13.2.2012 (§ 27) (alueella 10 tonttia). Kun-
nallistekniikkaa vedetään alueelle keväällä/kesällä 2013. Sekä Ruhan alueen
että Stenålderin alueen kaavoittaminen ja alueiden avaaminen seurasi kaa-
voitustoimikunnan päätöstä 25.11.2009 § 4.

Teollisuustontteja

Yleiskaavassa osoitettiin uusia teollisuusalueita noin 13 hehtaaria. Tästä on
myöhemmin asemakaavoitettu noin 9,7 ha, minkä rakennusoikeus on 38
664 k-m² ja josta on käytetty 599 k-m². Tämän lisäksi muilla rakentamatto-
milla asemakaavoitetuilla teollisuusalueilla on rakennusoikeutta käyttämättä
66 000 k-m².

Teollisuustontteja on vapaana noin 20 kpl.

Ingermaninkylän-Kirkonkylän-Vasarankylän osayleiskaava

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 2.11.2009 kaavoitustoimikunnalle
tehtäväksi Lapinjärven kirkonkylän osayleiskaavan muuttamisen huomioi-
den muun muassa Stenålderin, Hultetin, Marieberg kakkos- ja Puustelli
kakkosalueen sekä Ingermaninkylän teollisuusalueen muutostarpeet.

Kunnan hankittua Ingermaninkylästä ns. Sjökullan alueen uudisrakenta-
mista varten tuli yksityiskohtaisemman asemakaavan laatimista varten olla
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ajantasainen yleiskaava. Tällöin päätettiin Kirkonkylän-Vasarankylän
osayleiskaavaa tarkistaa ja samalla laajentaa ottamalla Sjökullan alueen li-
säksi mukaan Ingermaninkylän teollisuusalue ja Vasarankylän pohjoisosas-
sa Stenålderin alue. Päätös kaavoituksesta tehtiin kunnanhallituksessa
19.2.2000. Kaavan laatijaksi valittiin Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
(nykyinen Ramboll). Ingermaninkylän-Kirkonkylän-Vasarankylän
osayleiskaava hyväksyttiin Lapinjärven kunnanvaltuustossa 18.12.2002.

Kaavoitustoimikunta päätti 25.11.2009, että Ingermaninkylän-Kirkonkylän-
Vasarankylän osayleiskaavaa tarkistetaan 2011-2012 ja että Tikankallion
(Seijeksenkallion) kaavoitusta ei toistaiseksi aloiteta. Kunnanvaltuusto
päätti Alberga-alueen myymisestä 18.5.2011 § 19. Osayleiskaavan muutta-
minen on siirtynyt sekä taloudellisista syistä että Ruhan (2010-2011) ja Ste-
nålderin (2012-2013) alueiden kaavoitusten takia

Kaavoitustoimikunta totesi seuraavan  Ingermaninkylän-Kirkonylän-
Vasarankylän osayleiskaavasta 25.11.2009 § 3.

Osayleiskaavan mukainen tilanne

Stenålderin alue on voimassaolevassa yleiskaavassa merkitty AP-1 mer-
kinnällä, mikä tarkoittaa pientalovaltainen alue. Yleinen vesi- ja jätevesi-

huolto järjestetään kiinteistökohtaisesti, ellei sitä ole mahdollista liittää

kunnalliseen veis- ja jätehuoltoverkostoon. Aluearkkitehti on laatinut alu-
eesta kaavaluonnoksen ja rakennustapaohjeet. Alueelle on sijoitettu kym-
menen tonttia.

Hultetin alue on yleiskaavassa P-1 merkitty ; palvelujen ja hallinnon alue.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Rakennusoikeus määritellään

asemakaavoituksen yhteydessä.

Marieberg kakkonen on merkitty osayleiskaavassa AP, mikä tarkoittaa
pientalovaltainen alue.

Puustelli kakkosen alue oli aikaisemmassa yleiskaavassa Puustellintien
pohjoispuolella. Voimassaolevassa yleiskaavassa alue on merkitty osittain
MU-merkinnällä, mikä tarkoittaa Maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla

on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen käytön suunnittelussa on hy-

vän maa- ja metsätalousmaan säilyttämisen lisäksi kiinnitettävä huomiota

ulkoilumahdollisuuksia parantavien ja ulkoilusta aiheutuvia haittoja vä-

hentävien ulkoilupolkujen ja -reittien  järjestelymahdollisuuksiin. Raken-

nukset tulee sijoittaa ympäristöarvot huomioiden.

Ingermaninkylän teollisuusalueesta osa on yksityisen omistama. Teolli-
suusalueen tuntumassa on RP-merkitty Siirtolapuutarha/palstaviljelyalue.
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Tarvittavat muutokset osayleiskaavaan

Stenålderin alueen asemakaavoitus voidaan käynnistää ilman osayleiskaa-
vamuutosta. Kaavoituksen aloittamisesta päätetään erikseen.

Hultetin alueen käyttö palvelujen ja hallinnon alueena ei VT 6:n sijainnin
johdosta ole sopiva. Alueen soveltuvuus asuntoalueena tulee selvittää
osayleiskaavamuutoksen yhteydessä.

Marieberg kakkosen alue ei sovellu nykytilanteessa kovin hyvin pientalo-
alueeksi ja alueen käyttötarkoitus on selvitettävä yleiskaavan tarkistuksen
yhteydessä.

Puustelli kakkosen sijoittaminen Puustellintien pohjoispuolelle on selvi-
tettävä yleiskaavan tarkistuksen yhteydessä.

Ingermaninkylän teollisuusalueen laajentaminen selvitetään osayleiskaa-
voituksen yhteydessä.

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- käydä keskustelua kunnan kaavoitustarpeista.

PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle.
____________

Kehittämisjaosto 11.4.2013 § 7

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- käydä keskustelua kunnan kaavoitustarpeista.

PÄÄTÖS:  Asia jätettiin pöydälle.
____________

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- käydä keskustelua kunnan kaavoitustarpeista ja lähettää

asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti
- todeta, että Ingermaninkylän-Kirkonkylän-Vasarakylän

osayleiskaavan päivittämisen yhteydessä tulee miettiä
- Hultetin ja Marieberg kakkosen kaavamerkintöjä
- Puustelli II-alueen mahdollinen sijoittaminen Puustellin-

tien pohjoispuolelle
- Ingermaninkylän teollisuusalueen laajentaminen
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- todeta, että on mietittävä Pukaron kylän Mattaksen alueen
käyttötarkoitus ja tulevaisuus

- todeta, että on mietittävä koska avataan Sjökullan kolmos-
alue ja myös suunnitellaanko lisäkortteli Puustellin alu-
eelle

- lähettää asian teknisen lautakunnan tiedoksi ja käsiteltä-
väksi
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11 § LISÄHENKILÖN PALKKAAMINEN TEKNISEEN TOIMEEN (LIITE)

Tekninen lautakunta 12.2.2013 § 18

Kunnan teknisen toimen vastuualue on hyvin laaja. Viimeisen puolen vuo-
den aikana jo ennestään laajaan vastuualueeseen on lisätty ruokahuolto,
LKK:n siivous, kunnan omistamat maa- ja metsäalueet, yksityistie, kaavoi-
tus sekä osittain myös energia-avustukset. Myös uuden päiväkodin valmis-
tumisen myötä päivähoidon tilat lähes nelinkertaistuivat.

LKK:n valtiollistamisen seurauksena lähes kaikki LKK:n alueella sijaitse-
vat kiinteistöt vuokrataan ulkopuoliselle vuokralaiselle, jolle kunta toimii
palveluntuottajana tukipalvelujen osalta. Tämä tulee myös työllistämään
teknistä toimea nykyistä enemmän.

Tekninen toimi vastaa myös molempien tytäryhtiöiden operatiivisista asi-
oista. Tytäryhtiöissä tapahtuneet / tapahtuvat muutokset näkyvät myös tek-
nisen toimen työmäärässä. Porlammille on valmistunut Lapinjärven Lämpö
Oy:n kolmas biolämpölaitos, joka otettiin käyttöön tämän vuoden alussa.
Koy Labyrintti on rakentamassa uutta koko kuntaa palveleva keskuskeittiö.

Tämän hetkiset ja lähitulevaisuuden investointikohteet tulevat olemaan var-
sin haastavia ja aikaa vieviä. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. keskus-
keittiön rakentaminen, Sikalan peruskorjaus, Strandaksen tien padon korja-
us sekä vesihuollon suuret investointitarpeet.

Teknisen toimeen palkattava henkilön tulisi toimimaan teknisen johtajan
alaisuudessa, vastuualueena koko kuntakonserni. Hän vastaisi pääasialli-
sesti investointien suunnittelun ohjauksesta, rakennuttamisesta ja valvon-
nasta. Tämän lisäksi hän toimisi myös teknisen työnjohtajan parina kiin-
teistöjen ylläpitotoiminnoissa. Osa henkilön palkkaamisesta syntyneistä
palkkakustannuksista voidaan kompensoida mm. tämän vuoden alussa voi-
maan astuneen kiinteähintaisesta sähkösopimuksesta saaduilla säästöillä.

EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:
- anoa kunnanhallitukselta / kunnanvaltuustolta lupaa yhden

lisätoimihenkilön palkkaamiseen teknisen toimeen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________

Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen päätös 13.2.2013 § 3 liitteenä.

EHDOTUS (KJ) : Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle
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- että se myöntää 38 000 euron lisämäärärahan vuodelle
2013 yhden lisätoimihenkilön palkkaamiseen tekniseen
toimeen.

KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tä-
män pykälän käsittelyn ajan.

Asiassa käydyn keskustelun aikana jäsen Benny Engård ehdotti, että asia
palautetaan jatkovalmisteluun. Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Thomas Antas kannatti Engårdin ehdotusta. Kunnanhallitus päätti yksimie-
lisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- palauttaa asian jatkovalmisteluun.

_______________

Kunnanjohtaja on yhdessä teknisen johtajan kanssa valmistellut tarkempi
vastuunjako teknisessä toimessa, mikäli päätetään palkata lisähenkilö ko.
hallintokuntaan (liite).

Vastuujako olisi pääpiirteittäin seuraava:
- Tekninen johtaja; hallinto, kaavoitus, projektit
- Toimistovirkailija; toimistotyöt, asukashallinta
- Ruokahuolto- ja siivouspalvelupäällikkö: ruokahuolto, siivous
- Tekninen työnjohtaja; ylläpito, työnjohto
- Projekti-insinööri (uusi); suunnittelu, investoinnit

Uuden resurssin palkkaaminen tekniseen toimeen maksaisi kuntakonsernille
arviolta noin 50 000 € vuodessa. Palkkakustannuksiin osallistuisi kunnan li-
säksi myös vesihuoltolaitos, Koy Labyrintti ja Lapinjärven lämpö Oy.
Kunta laskuttaisi vesihuoltolaitosta ja kunnan tytäryhtiöitä koko kunnan
teknisen henkilökunnan käytön mukaan (ml. tekninen johta-
ja/toimitusjohtaja). Tarkka kustannusjako toimijoiden väliin ei voida tässä
vaiheessa arvioida.

Tarvittava määräraha löytyy jo teknisen toimen vuoden 2013 käyttötalous-
arviossa säästönä uimahallin ylläpitokustannuksissa kun uiamahlli on ollut
kiinni koko alkuvuoden. Vuodelle 2014 on etsittävä vastaavia säästöjä erik-
seen, mutta niitä olisi todennäköisesti saatavana pienentämällä teknisen
toimen asiantuntijapalvelumäärärahan (uuden henkilön myötä voi tekninen
sektori hoitaa entistä enemmän valvonta- ja suunnittelutöistä omana työnä),
pienentämällä ruokahuoltopalvelujen määrärahaa kun keskuskeittiö val-
mistuu ja puolittamalla kunnan Posintralta ostamat elinkeino- ja kehittämis-
palvelut kahdesta päivästä yhteen päivään viikossa (n 12 000 €). Summat
tarkentuvat ensi vuoden talousarviota laadittaessa.
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EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- keskustella lisähenkilön palkkaamisesta tekniseen toimeen

ja ehdotetusta vastuunjaosta
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi täyttöluvan

projekti-insinöörin toimelle, että tarvittava vuoden 2013
palkkasumma siirretään teknisen sektorin uimahallin yllä-
pitokustannuksista ja että palkkakustannukset huomioi-
daan säästöinä mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousar-
viota laadittaessa

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle että se myöntäisi täyttöluvan

uudelle toimelle, että tarvittava vuoden 2013 palkkasum-
ma siirretään teknisen sektorin uimahallin ylläpitokustan-
nuksista ja että palkkakustannukset huomioidaan säästöinä
mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousarviota laadittaes-
sa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

Pykälät  10,11

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

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa-
timusviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven kunnanhallitus
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

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

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika               päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika               päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

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.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen
toimittami-
nen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,  osoite ja postiosoite                            Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                               Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


