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Asia Lupa yleisten alueiden käyttöön anniskelualueina 16.-17.7.2022 

 

 Lestijokilaakson Siivous Oy hakee lupaa katualueen sulkemiseksi, jotta se voisi toteuttaa lisätilaa 
Willy's Placen eteen (Haikolantie 29) Muttimarkkina-lauantaiksi. Katu suljettaisiin liikkeen edessä 
olevalta osuudelta, jolloin terassin osuus laajenisi tielle saakka. Pyörätien osuus suljettaisiin 
puomein, kuitenkin niin, että se olisi vapaa hälytysajoneuvojen käyttöön tarvittaessa. Kirkon puo-
lelta tien sulkisi rekka ja muilta osin tien sulkisi terassin aidat. 
 
Tie suljettaisiin lauantaina 16.7.2022 klo 9.00 ja avattaisiin sunnuntaina 17.7.2022, kun alue on 
saatu siivottua, kuitenkin viimeistään klo 04.30. 
 
Lisäksi yritys hakee lupaa anniskelualueen sijoittamiseksi asemakaavan mukaiselle torialueelle 
liitteenä olevan karttaotteen mukaisesti. Torialueella järjestettäisiin anniskelua 16.7.2022 klo 9.00 
ja 17.7.2022 klo 2.00 välisenä aikan. 
 

Toimivallan 
peruste: 

Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. (Tieliiken-
nelaki 187 §) 
 
Väliaikaisista liikenteenohjaustavoista päättää tekninen johtaja. (Hallintosääntö § 35 kohta 10) 
 
Tekninen johtaja päättää yleisten alueiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön. (Hallintosääntö § 
35 kohta 20) 
 

Päätös: Myönnän Lestijokilaakson Siivous Oy:lle luvan Haikolantien väliaikaiseen sulkemiseen 16.7.2022 
klo 9.00 ja 17.7.2022 klo 4.30 väliseksi ajaksi. Sulku tulee merkitä asianmukaisin estein ja opas-
tekilvin ja sulussa tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Luvan saaja 
vastaa suljetulla alueella tapahtuvan liikennöinnin turvallisuudesta.  
 
Myönnän Lestijokilaakson Siivous Oy:lle luvan karttaliitteen mukaisen torialueen käyttöön annis-
kelualueena 16.7.2022 klo 9.00 ja 17.7.2022 klo 2.00 välisenä aikana. Alue ja sen ympäristö tulee 
olla siivottuna 17.7.2022 klo 4.00 mennessä ja alue tulee olla tyhjennettynä 18.7.2022 klo 9.00 
mennessä. 
 
Luvan saaja vastaa tarvittavien muiden lupien hakemisesta. Luvan saaja varmistaa, että kummal-
lakin alueella on riittävä määrä wc-tiloja ja roska-astioita käytössä. Alueiden käytössä on nouda-
tettava Järjestyslakia (612/2003) ja muissa luvissa annettuja määräyksiä.  
 

Allekirjoitus:  
 

tekninen johtaja  Sami Puputti 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJE: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava: Sievin kunta, Tekninen lauta-
kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi tai kirjaamo@sievi.fi. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-
senä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postin tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on 
käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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 Pvm Kenelle 

Lähetetty kirjeellä:   

Lähetetty sähköpostilla: 20.6.2022 Lestijokilaakson Siivous Oy  
Lähetetty saantitodistuksella:   

Luovutettu:                                                              Vast.ottajan allekirj. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä 
sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §).  
 
MUU TIEDOKSIANTO: 

 Pvm  

Muut tiedoksisaajat:   

Julkaistu kunnan kotisivulla: 20.6.2022 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140 §). 

Tekninen lautakunta             §  

 


