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Kokousaika: 02.11.2021   kel lo 16.00 – 17.57 

Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone 
Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 

 X Känsälä Pasi pj.  Petäjistö Valto  
X Muhola Jukka vpj.  Silver Ari  
X Löf Erkki  Naukkarinen Veli-Pekka  
X Mattola Risto  Kulmala Jere  
X Rahkonen Pirjo (43-46 §,saapui 16:50)  Haikara Hanna  
X Vesisenaho Liisa  Vähäsalo Terhi  
X Vähäsöyrinki Anni  Luomala Elisa 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Puputti Sami  tekninen johtaja  
X Ahola Ari  kunnanhallituksen edustaja  
X Pärkkä Annu (43-44 ja 46§) kunnanhallituksen edustaja   
- Rauhala Rami  kunnanhallituksen puheenjohtaja  
- Korhonen Kai  kunnanjohtaja  
- Kangasoja Eija  palvelujohtaja, Ylivieskan kaupunki (ostopalvelu)  
- Kivioja Jarkko                          talonrakennusmestari  
  

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:  43  46  Sivut:  1    8 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Mattola ja Liisa Vesisenaho. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 
Pasi Känsälä   Sami Puputti 
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

Pöytäkirjan  tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
Risto Mattola   Liisa Vesisenaho 

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa torstaina 11.11.2021. 

 

Katja Säily 
palvelusihteeri 
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ASEMAKAAVOITUS JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RUUTTILAN ALUEELLA 
 
 

Tekninen lautakunta 2.11.2021 § 43  
 
Kirkonkylän asemakaava-alueen länsiosassa sijaitseva Ruuttilan alue on osittain asemakaavoitet-
tua ja osittain asemakaavoittamatonta aluetta. Alueella on voimassa kirkonkylän yleiskaava, joka 
on hyväksytty 25.6.2002. Paikallisen maa- ja metsätalous yrityksen tavoitteena on laajentaa yritys-
toimintaa alueella. Jotta laajentaminen olisi mahdollista tulisi alueelle asemakaavoittaa yritystoi-
minnan tarpeisiin soveltuva rakennuspaikka. Samassa yhteydessä tulisi tarkastella alueen kiinteis-
töille johtavien liikenneväylien tarkoituksenmukaisuus. 
 
Kaava-alueen rajausta tarkennetaan kaavoituksen edetessä. 
 
Esityslistan oheismateriaalina karttaotteet asemakaavoitettavasta alueesta. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ruuttilan alueen kaavoituksen ja kaavamuutoksen valmis-
telun. 
 
Pirjo Rahkonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.50. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 

 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 

TE: 37/2021§ 43, TE 2.11.2021 16:00 Sivu 2



 

KAAVOITUSKATSAUS 2021 
 

Tekninen lautakunta 2.11.2021 § 44 
 
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä 
olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. 
Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisäl-
töön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla (MRL 7§). 
 
Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuutta osallistua ja 
esittää mielipiteensä kunnassa vireillä oleviin kaavahankkeisiin. 
 
Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan asettamalla kaavoituskatsaus julkisesti nähtäville. Kaavoitus-
katsauksesta kuulutetaan kunnan internet sivuilla osoitteessa www.sievi.fi/kuulutukset. 
 
Hallintosäännön 1.8.2021 36 § kohdan 4 mukaisesti tekninen lautakunta vastaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/99) ja asetuksen (895/99) mukaisesta kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta. 
 

 Kaavoituskatsaus 2021 oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösesitys: 
Tekninen lautakunta, 
1. hyväksyy kaavoituskatsauksen vuodelle 2021 
2. kuuluttaa hyväksymisestä kunnan internetsivuilla 14 vrk ajan 
3. asettaa kaavoituskatsauksen julkisesti nähtäväksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: tekninen johtaja Sami Puputti puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 
 

Tekninen lautakunta 2.11.2021 § 45   
 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 käsittelee kunta-strategian tavoitteita ja to-
teutumista kunnan eri hallintokunnissa ja kuntakonsernissa. Arviointikertomuksessa on kiinnitetty 
erityisesti huomiota kuntaorganisaatioon liittyvien yhtiöiden ja sidosryhmien toimintaan ja omista-
janohjaukseen. 
 
Tarkastuslautakunta on tarkastellut yhtä kuntakokonaisuutta ja tuonut esille asioita kokonaisvaltai-
sesti. Tarkastuslautakunta toivoo kaikilta hallintokunnilta lausunnot arviointikertomuksesta loka-
kuun loppuun 2021 mennessä. Lausunnoissa tulee miettiä “kuinka kukin hallintokunta näkee ky-
seiset asiat omalta kohdaltaan ja miten itse ja yhdessä muun kunnan organisaation kanssa strate-
giset tavoitteet voidaan saavuttaa.” 
 
Oheismateriaalina arviointikertomus ja teknisen lautakunnan vastine-ehdotus. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksesta liitteen mu-
kaisen lausunnon. 
 
Annu Pärkkä poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.08 – 17.18. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 

 Lisätiedot: tekninen johtaja Sami Puputti, puh. 044 4883 263, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 

Tekninen lautakunta 2.11.2021 § 46  
 

 Linnunlaulun 2 v takuutarkastuspöytäkirja 
 Vuositarkastusraportti, Rinnekujan leikkikenttä, Leikkiset oy 18.9.2021 
 Leikkikenttien turvatarkastuskoonti 2021 
 Puuhaparkin aidan rakentaminen, vastaanottotarkastusraportti 
 Tuulihatun aidan rakentaminen, vastaanottotarkastusraportti 

 
Teknisen johtajan päätösesitys: 
Lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: tekninen johtaja Sami Puputti, puh 044 4883 236, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 43 ja 45- 46 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan tekninen lautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät: 44 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 
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 tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). 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 tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
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HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 
 Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen (tarjouskilpailuun osallistunut 

tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa) voi vaatia kirjallisesti hankintaoikaisua (Hankintalaki 1397/2016 § 135) tai tehdä kuntalain (410/2015 
§ 134) mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälä: - 
 
Hankintayksikkö, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan tekninen lautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, voi asianosainen saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
tekemällä valituksen (Hankintalaki 145-146 §). 
 
Pykälä: - 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, fax 029 56 43314  
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

    
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen 
tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään/valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain (434/2003) 
12 §:ssä/Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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