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Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 
10. Poikkeamishakemus 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 10 
 

Kiinteistön 416-414-1-71 omistaja, hakee poikkeamislupaa vapaa-
ajan asunnon rakennuspaikan (RA) muuttamista vakituisen 
asunnon rakennuspaikaksi. (A), liite 1. 

 
Kiinteistö ja rakennuspaikka:  

 
Kiinteistö sijaitsee Kivijärven rantaosayleiskaavassa, 
Vuolteenkankaan harjualueella osoitteessa Vuolteentie 254, 54710 
Lemi. Alue sijoittuu 1- luokan pohjavesialueelle. Kiinteistön pinta-
ala on 2000 m².Kiinteistöltä on matkaa kirkonkylän palveluihin noin 
4 km. Kiinteistö ei ole omarantainen. Rannan omistaa Uiminniemen 
osakaskunta, jossa rantaviivaa on noin 57 m. 

 
Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1996 valmistunut 84 m² vapaa-ajan 
asunto, mikä on karttaohjelman mukaan rantaviivasta noin 15 
metrin etäisyydellä. Vuonna 2015 poikkeamispäätöksellä 
rakennusluvan saanut 16 m² saunarakennus, mikä on valmistunut 
vuonna 2021. Vuonna 1962 valmistunut 30 m² talousrakennus ja 
vuonna 1961 valmistunut 7 m² talousrakennus.  

 
Käyttövesi rakennukseen saadaan omasta kaivosta. 
Lämmitysjärjestelmänä toimii ilmalämpöpumppu ja varaava takka 
sekä leivinuuni. Rakennuksessa on vesi-wc ja lämminvesivaraaja. 
Päärakennuksessa on tarpeellinen varustelu pysyvää asumista 
varten.  

 
Kirjallisen hakemuksen mukaan jätevesille on rakennettu Uponor 
Sako- paketti, josta vedet johdetaan pumpulla tyhjennettävään 
kaivoon. Jätevesijärjestelmän suunnitelma puuttuu hakemuksesta. 
Lomakkeet, selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja 
yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta myös puuttuvat. 

 
Rakennuspaikan lähin pohjoinen A- rakennuspaikka on noin 0,5 
km:n päässä ja eteläinen noin 1 km:n päässä. Länteen avautuu 
Kuuksenenselkä ja itään kapean harjualueen takana Lahnajärvi. 
Julkisten kulkuneuvojen kulkureittiin Uimintielle rakennuspaikalta 
on kohtuullisen hyvä tieyhteys ja matkaa noin 2,5 km. 
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Lautakunta 
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Valtuusto 

 
 

 

 

 

 
 

Luonto- ja kulttuuriympäristöjen ja virkistystarpeiden turvaamiselle 
poikkeamisella ei ole merkitystä, koska kysymyksessä on 
käyttötarkoituksen muutos, ei lisärakentaminen. 

 
Kaavoituksellinen tilanne 

 
Maakuntakaava: 

 
Rakennuspaikalla on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 
vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava. Maakuntakaavassa 
alueelle on merkitty muun muassa maa- ja metsätalousvaltainen 
alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta sekä erityisiä 
ympäristöarvoja (MU/MY) ja arvokas harjualue (ge/h). Lisäksi 
suunnittelualueen vierestä menee retkeily- / ulkoilureitti (ur).  

 
Kivijärven rantaosayleiskaava: 

 
Kivijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty vuonna 2000. Kaava 
on laadittu pääasiallisesti lomarakentamisen ohjausta varten. 
Kiinteistö ja sen lähikiinteistöt on merkitty kaavassa laajasti RA- 
kaavamerkinnällä (loma-asuntoalue). Kaavamerkintöjen ja -
määräysten mukaan rakennuspaikalle saa sijoittaa kaksi loma-
asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 130 
kerros- m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
enintään 180 k-m2 ja rakennusten lukumäärä enintään 5 
rakennusta. Rakennuspaikkaa ja rakentamista koskevien 
määräysten mukaan rakennusten vähimmäisetäisyys keskiveden 
mukaisesta rantaviivasta on, sauna 15 m ja muut rakennukset 30 
m. 
 
Kiinteistön takana on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta.  

 
Lausunnot ja kuulemiset: 

 
Hakija on pyytänyt asiantuntijalausunnon, mikä on päivätty 
30.10.2021, (liite 2). Lausunnossa todetaan muun muassa 
seuraavaa.  

 
Voimassa oleva yleiskaava ei anna määräyksiä rakennuspaikan 
pinta-alan suhteen. Kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen 
mukaan asema-kaava-alueen ulkopuolella olevan vakituisen 
asunnon pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m².  
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Toisaalta rakennusjärjestyksessä mainitaan. ”Milloin 
rakentamisella ei vaikeuteta kaavoittamista ja jätevesien 
käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, 
rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 
m².”    

 
Rakennusjärjestystä tulee tulkita siten, että kaavan hyväksymisen 
jälkeen lohkomisella muodostettavan vakituisen asumisen 
rakennuspaikan pinta-alan tulee täyttää 5000 m²:n vaade. 
Vanhempien tilojen suhteen kunnalla on mahdollisuus arvioida, 
soveltuuko alle 5000 m² rakennuspaikka vakituiseen asumiseen. 
 
Lausunnossa puolletaan poikkeamisluvan myöntämistä 
perusteella, että pinta-alaa lukuun ottamatta myönteistä 
poikkeamislupaa puoltavia seikkoja on enemmän. 
 
Naapurit on kuultu, eikä heillä ollut huomautettavaa 
poikkeamishakemukseen. 

 
Perustelu: 

 
Vuolteenkankaan alueella ei ole rantayleiskaavan laatimisen 
yhteydessä tehty pysyvän asutuksen kaavatarkastelua.  Kiinteistön 
kaikki rakennukset on rakennettu kaavan ja rakennusjärjestyksen 
minimietäisyyttä lähemmäs rantaviivaa. Ranta-alueita 
kaavoitettaessa pysyviä asuinrakennuksia ei osoiteta näin lähelle 
rantaviivaa kuin tässä hakemuksessa rakennukset sijaitsevat. 
 
Vakituisen asumisen salliminen aiheuttaisi tasapuolisena 
kohteluna myös muille maanomistajille poikkeamisen 
myöntämisen, mikä voisi johtaa suunnittelemattomaan pysyvän 
asutuksen lisäämiseen alueelle. Hakemuksen myöntäminen 
aiheuttaisi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 43 §:n tarkoittamalla 
tavalla haittaa kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle 
järjestämiselle. 

 
MRL:n 171 §:n 1 momentin maankäytöllisiä erityisiä syitä 
hakemuksessa ei ole esitetty, joten 171 §:n 2 momentin 
poikkeamisen oikeudelliset edellytykset eivät hakemuksessa täyty. 

 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen puh. 0400 340 147) 
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Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Edellä mainituin perusteluin hakemus ei täytä laissa säädettyjä 
poikkeamisen edellytyksiä loma-asunnon muuttamista vakituiseksi 
asunnoksi ja tulee näin ollen hylätä. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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11. Poikkeamishakemus 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 11 
 

Kiinteistön 416-431-5-30 omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-
ajan asunnon rakennuspaikan (RA) muuttamista ympärivuotiseksi 
rakennuspaikaksi (A) tai (RA-3), liite 3. 

 
Kiinteistö ja rakennuspaikka: 

 
Kiinteistö sijaitsee ranta-alueella Pien-Saimaan osayleiskaavassa, 
osoitteessa Suvipolku 40, 54820 Kotimäki. Kiinteistön pinta-ala on 
3000 m2. Kiinteistöllä on omarantaista rantaviivaa noin 100 metriä. 
Matkaa kiinteistöltä Salmentielle on vajaa 400 metriä, mikä johtaa 
Mielakansaareen. Mielakansaaressa on vapaa-ajan asuntoja yli 30 
kpl ja vakituisia asuntoja 1 kpl. Kaavan rantavyöhykkeellä/ranta-
alueella noin 200 metrin etäisyydellä on lähin RA-3 kaavamerkintä. 
Rakennuspaikan lähietäisyydellä Salmentien varrella ko. kaavassa 
on 5 vakituisen asunnon rakennuspaikkaa (A), sekä Salmenkylän 
A- rakennuspaikat, jotka sijaitsevat maakuntakaavassa maa- ja 
metsätalousvaltaisella alueella (M).  

 
Rakennuspaikalla on 54 m² vapaa-ajan asunto, mikä on 
valmistunut vuonna 1969. Rakennukseen on tehty laajennus, 
huonetilojen korotus ym. sisätilamuutoksia vuonna 2008. Lisäksi 
rakennuspaikalla on 16 m² saunarakennus, mikä on valmistunut 
vuonna 2008. Lämmitysjärjestelmänä on sähkö, takka ja 
ilmalämpöpumppu. Peseytyminen tapahtuu rantasaunassa. Wc:nä 
toimii kompostoiva ja pakastava Biolanin 240 l käymälä. 
Jätehuollosta on sopimus Etelä-Karjalan Jätehuollon kanssa. 
Jätevesijärjestelmänä on 2- osainen saostussäiliö ja imeytyskenttä. 
Käyttövesi saadaan omasta porakaivosta.  

 
Kaavoituksellinen tilanne 

 
Maakuntakaava: 

 
Rakennuspaikalla on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 
vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava. Maakuntakaavassa 
alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (valkoinen 
alue, M). 
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Läntisen Pien-Saimaan osayleiskaava: 
 

Läntisen Pien-Saimaan osayleiskaava on hyväksytty vuonna 1998. 
Osayleiskaavan päätavoitteena ovat eri maankäyttömuotojen 
kuten loma- ja pysyvän asumisen, alueella harjoitettavien 
elinkeinojen, virkistyskäytön ja veneilyn sekä 
luonnonsuojelutarpeiden yhteensovittaminen.  

 
Osayleiskaavassa ko. kiinteistö ja sen viereiset ranta-alueella 
sijaitsevat rakennuspaikat on kaavassa merkitty RA 
kaavamerkinnällä (loma-asuntojen alue). Kaavan merkintöjen 
selitykset ja määräykset, RA. ”Loma-asuntojen alue. Alue varataan 
omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Kullekin 
rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä 
tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan 
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m². 
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m². ” 

 
RA-3 rakennuspaikan kaavan merkintöjen selitykset ja 
määräykset. ”Loma-asuntojen/ympärivuotisten asuntojen alue. 
RA-3 alueelle saa sijoittaa yhtä rakennuspaikkaa kohden yhden 
loma-asunnon tai vaihtoehtoisesti yhden ympärivuotisen 
asuinrakennuksen talousrakennuksineen sekä rakentaa enintään 
25 k-m²:n suuruisen saunarakennuksen. Asuinrakennuspaikan 
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m² 
ja lomarakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 
150 k-m². Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 
m2. 

 
A rakennuspaikan kaavan merkintöjen selitykset ja määräykset. 
”Asuinrakennusten alue. Alueelle saa sijoittaa enintään 
kaksikerroksisia asuntoja tai loma-asuntoja ja näitä palvelevia 
erillisiä talousrakennuksia kuten saunoja ja vajoja sekä rakentaa 
enintään 25 k-m²:n suuruisen sauna tilan ranta-alueelle.” 

 
Lausunnot ja kuulemiset: 

 
Hakija on pyytänyt asiantuntijalausunnon kaavoittajalta. 
Kaavoittajan mielestä muutos on perusteltua. Voimassa oleva RA- 
rakennuspaikka voidaan muuttaa RA-3 tai A kaavamerkinnän 
rakennuspaikaksi. (liite 4).  
 
Naapurit on kuultu, eikä heillä ollut huomautettavaa 
poikkeamishakemukseen. 
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Perustelu: 
 

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL) 43 §:n ja 171 §:n yleiskaavan toteutumiselle, koska 
rakennuspaikka soveltuu edellä esitetyin tavoin kaavan 
päätavoitteeseen.  

 
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa myöskään alueen muulle käytölle, 
kuten virkistystarpeiden, luonnon ja kulttuuriympäristön 
turvaamiselle, koska kysymyksessä on käyttötarkoituksen muutos, 
ei uusi rakennuspaikka. 
 
(valm. rakennustarkastaja Pekka Rantanen puh. 0400 340 147) 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Edellä mainituin perusteluin hakemus täyttää laissa säädetyn 
poikkeamisen edellytykset loma-asunnon kaavamerkinnän (RA) 
muuttamisen loma-asuntojen/ympärivuotisten asuntojen alueeksi  
(RA-3). 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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12. Rantayleiskaavan muutoshakemus 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 12 
 

Kiinteistön omistaja 416-435-1-63 hakee Kivijärven 
rantaosayleiskaavaan kaavamuutosta maa- ja 
metsätalousvaltaisen alueen (M) muuttamista loma-
asuntoalueeksi (RA), liite 5. 

 
Kiinteistö: 

 
Kiinteistö sijaitsee Sairan ja Kotalahden välissä, Talvitienlahdessa. 
Kiinteistön pinta-ala on 2,284 ha. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia, 
eikä se ole omarantainen. Rannan omistaa Uiminniemen 
osakaskunta, jossa rantaviivaa on noin 145 m. Kiinteistön kohdalla 
Kiviniemeen kulkeva Kiviniementie on siirretty kiinteistön 
takaosaan. Tarkoitus on rakentaa ranta-alueelle kiinteistön 
korkeimpaan kohtaan noin 100 m² loma-asunto, josta rantaviivaan 
on matkaa noin 30 m. Hakemuksen myöntämisellä kaavaan tulisi 
uusi rakennuspaikka. Kiinteistöllä ei ole todettavissa erityisiä 
luontoarvoja. 

 
Kaavoituksellinen tilanne: 

 
Maakuntakaavassa ja Kivijärven rantaosayleiskaavassa alue on 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Kivijärven 
rantaosayleiskaavassa M- kaavamerkinnän tekstissä mainitaan. 
”Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
Alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia, lukuunottamatta kaavassa 
osoitettua rakennusoikeutta sekä maa- ja metsätalouden 
rakennuksia.” 
 
Kivijärven rantaosayleiskaava on hyväksytty vuonna 2000. Kaava 
on laadittu pääasiallisesti lomarakentamisen ohjausta varten. 
Alueella ei ole asemakaavaa. 

 
Lausunnot ja kuulemiset: 

 
Hakija on toimittanut rakennusarkkitehdin kanssa laaditun 
lausunnon hakemuksen liitteeksi, liite 6. Lausunnossa kuvaillaan 
kiinteistön muodostumisen vaiheita ja tilannetta, mitä on tehty, mitä 
aiotaan tehdä, sekä perusteluja.  
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Todetaan, että kaavamuutos ei vaikeuta luonnonsuojelun 
tavoitteiden saavuttamista. 

 
Todetaan, että kaavamuutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, 
kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 
Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia 
ympäristö- ja muita vaikutuksia. 

 
Suunniteltu rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun 
ympäristöön.  

 
Naapurit on kuultu tässä vaiheessa suullisesti. Yksi naapuri ei 
antanut mielipidettä asiaan. Muilla naapureilla ei ollut 
huomautettavaa kaavamuutoshakemukseen. 

 
Hakijan perusteluista: 

 
Tien siirto rannasta ylemmäs voi parantaa rannan luontoarvoja, 
mikäli kaikki kulkeminen tapahtuu uutta tielinjausta pitkin. 
Tarkempien suunnitelmien puuttuessa epävarmaksi jää 
rakennuksen ja sen sijainnin sopeutuminen olemassa olevaan 
rakennuskantaan, maisemaan ja ympäristöön. Näillä seikalla ei 
kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä asiaan. 

 
Lausunnossa viitataan, ettei maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
171 §:n haittaa kaavamuutokselle aiheudu. Alla 
rakennustarkastajan näkemys asiaan. 

 
Kaavan mitoitus: 
 
Suunnittelualue kuuluu I- mitoitusvyöhykkeeseen. Kyseisellä 
vyöhykkeellä rantaviivanormi on 7,5 rakennuspaikkaa/muunnettu 
ranta-km. Pinta-alanormi on 1 rakennuspaikka/alkava 3,5 
muunnettua ha. Vapaa-alue on 45 %.  Yleiskaavan laatimisen 
ajankohtana emätilakiinteistönä on ollut tila Alasaira (om. Pertti 
Ellonen). Emäkiinteistön tila Alasairan rantarakentamisoikeus 
kaavassa on 5,73 rakennuspaikkaa ja käytetty rakennusoikeus on 
6,40 rantarakennuspaikkaa. 
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Perustelu: 
 

Rantaviivasta vapaata aluetta tulee olla vähintään 45 %. 
Hakemuksen myöntämisen johdosta tämä vaatimus ylittyisi, jolloin 
ranta-alueelle ei jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.  
Tällöin hakemus on myös ristiriidassa MRL:n 73 §:n 3 kohdan 
kanssa, jossa ranta-alueelle on jäätävä riittävästi yhtenäistä 
rakentamatonta aluetta.  

 
Emäkiinteistötarkastelun perusteella rakennusoikeus on jo ylittänyt 
yleiskaavan mitoitusperusteen. MRL:n 171 §:n 1 momentin 
maankäytölliset erityiset puoltavat syyt ovat virheellisiä tai niitä ei 
ole hakemuksessa esitetty, joten 171 §:n 2 momentin 
poikkeamisen oikeudelliset edellytykset eivät hakemuksessa täyty. 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus 
 

Edellä mainituin perusteluin hakemus ei täytä kaavan 
mitoitusperusteita, eikä MRL:n 73 §:n 3 kohtaa, sekä MRL:n 171 
§:n 2 momentin oikeudellisia edellytyksiä, joten hakemus tulee 
hylätä. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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13. Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2021 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 13 
 

Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä 7. 
Toimintakertomus sisältää seuraavat tulosalueet: 

 
- tekniset palvelut hallinto 
- kiinteistö- ja tukipalvelut 
- vesihuolto 

 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimen 
toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja toimittaa sen liitettäväksi 
edelleen osaksi kunnan toimintakertomusta. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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14. Talouden väliraportit tammikuun lopun tilanteesta 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 14 
 

Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden 
raportti (liite 8) tammikuun lopun tilanteessa. 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
   
  Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  _______  
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15. Jäärata aloitteet 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 15 
 

Lemin kunta on saanut kaksi kuntalaisaloitetta (6.1.2022 ja 
14.2.2022) koskien Lemin Kivijärven Hannanlahdella toimivaa 
ajoharjoittelurataa: 

 
Kunnanhallitus 14.2.2022 § 25  

 
Kuntaan on toimitettu seuraavanlainen kuntalaisaloite 6.1.2022: 
 
Moottoriajoneuvolla ajon kieltäminen Lemin Kivijärven 
Hannanlahden ja Urolanlahden jääpeitteisellä vesialueella 
 
Esitämme, että moottoriajoneuvolla ajo kielletään Lemin Kivijärven 
Hannanlahdella ja Urolanlahdella jääpeitteen aikana meluhaittojen 
ehkäisemiseksi ja asuinympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. 
Kiellon ulkopuolelle voidaan rajata esimerkiksi maa- ja 
metsätalouteen liittyvät välttämättömät ajot.  
 
Moottoriajoneuvojen käyttämisestä Hannanlahden ja Urolanlahden 
jääpeitteisellä vesialueella aiheutuu lähialueen asukkaille 
kohtuutonta melu- ja liikennehaittaa. Lappeenrannan seudun 
ympäristötoimi on myöntänyt alueelle 11.4.2018 
maastoliikennelain 30§:n mukaisen luvan säännölliseen 
jäärataharjoitteluun. Alueen asukkaiden tekemien 
oikaisuvaatimusten ja valitusten päätteeksi ItäSuomen Hallinto-
oikeus on myöntänyt alun perin toistaiseksi haetun luvan 
määräaikaisena 28.5.2020.  
 
Maastoliikennelain (1710/1995) tarkoituksena on ehkäistä haittoja, 
joita moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa 
aiheutuu. Maastoliikennelain 30§:n mukaisen luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden 
vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa esim. 
asutukselle tai alueen yleiselle virkistyskäytölle. Myönnettävään 
lupaan kirjataan ehdot, joiden täyttyessä toimintaa voidaan 
harjoittaa.  
 
Asuinalueiden läheisyydessä maastoliikennelain 30§:n mukaisen 
luvan haltijalta edellytetään usein toiminnasta aiheutuvan 
melutason todentamista ja mallintamista. Tällöin luvanhaltijan on 
toimitettava ympäristötoimelle ympäristöministeriön ohjeen 1/1995  
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”Ympäristömelun mittaaminen” mukainen melunmittauspöytäkirja. 
Melutason ohjearvot on määritelty valtioneuvoston päätöksessä 
melutason ohjearvoista (993/1992) 2 ja 3§ seuraavasti:  
 
Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja 
taajamien välittömässä läheisyydessä on ohjeena, että melutaso ei 
saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 
dB.  
 
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien 
ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on 
ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä 
yöohjearvoa 40 dB.  
 
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ei ole edellyttänyt 
lupaehdoissaan toiminnanharjoittajalta mitään toimenpiteitä 
melutason todentamiseksi tai mallintamiseksi, vaikka lähikylien 
asukkaat ovat toistuvasti asiasta huomauttaneet. Toiminnasta 
aiheutuva meluhaitta on kohtuuton. Esimerkiksi keväällä 2021 
ajoharjoittelun aikana tehtyjen ”maallikkomittausten” desibeliarvot 
(kalibroitu desibelimittari) vaihtelivat rataa lähimpänä olevilla 
kiinteistöillä 49-88db:n välillä (korkein asuinrakennuksen sisällä 
mitattu arvo oli 59db). Mittauksia tehtiin kolmen eri ajopäivän 
aikana yhteensä noin 60. Mittaustulokset otettiin kaikista ajopäivän 
aikana radalla ajaneista ajoneuvoista. Auraus- ja 
huoltoajoneuvoista syntyneitä ääniä ei mitattu lainkaan. 
Hannanlahden ja Urolanlahden avoimet ranta-alueet sekä pinta-
alaltaan pienelle jääalueelle aurattu rata aiheuttavat sen, että rataa 
kiertävän ajoneuvon melutaso pysyy, yhdestä pisteestä mitattuna, 
suhteellisen korkealla koko ratakierroksen ajan.  
 
Lisäksi rata sijaitsee niin lähellä asutusta, että lupaehdoissa 
mainituilla lumivalleilla ei päästä melutason ohjearvoihin. 
Hannanlahdella ja Urolanlahdella jäärata-ajoharjoittelu on 
lupaehtojen mukaisesti sallittu joka lauantai ja sunnuntai klo 12–16 
välisenä aikana. Lisäksi radan huoltotöitä saa tehdä perjantaisin klo 
16–18 välisenä aikana ja tuntia ennen jokaista harjoitteluaikaa. 
Talviajan viikonlopuista vain joulunpyhinä sekä pääsiäisenä rataa 
ei saa lupaehtojen mukaan käyttää. Talvella 2021 jäärata oli noin 
kolme kuukautta aktiivisessa käytössä. Jääalueen muu 
virkistyskäyttö on ajoharjoittelun aikana mahdotonta, koska itse 
rata ja siihen liittyvät jää- ja huoltotiet täyttävät Hannanlahden ja 
Urolanlahden lähes kokonaan.  
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Lisäksi radan yhteyteen aurattuja huolto -ja jääteitä käytetään 
ahkerasti myös ajoajan ulkopuolella (iltaisin ja öisin).  
 
Jäärataharjoittelu on aina kuulunut ja kuuluu edelleen Suomen 
talveen. Jääalueet harvaan asutuilla alueilla tarjoavat eri lajien 
harrastajille oivallisen tilaisuuden hyödyntää vesialueita myös 
talvisin. Moottorikäyttöisille ajoneuvoille aurattu ajoharjoittelurata 
tarjoaa käyttäjilleen turvallisen ympäristön harjoitella ajoneuvon 
hallintaa ja kokeilla omia rajojaan kuljettajana. Moottoriurheiluun 
tarkoitettuja harjoituspaikkoja ei myöskään ole Suomessa liikaa ja 
radan tekeminen jäälle on huomattavasti helpompaa ja 
edullisempaa, kuin esimerkiksi maa-alueelle.  
 
On kuitenkin muistettava, että järvien ranta-alueet eivät talvisin 
enää autioidu asukkaista samalla tavalla kuin entisaikaan. Nykyisin 
rakennettavat vapaa-ajan asunnot varustetaan useimmiten 
ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi ja vapaa-aikaa halutaan 
viettää ranta-alueilla myös talvisin. 
 
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuva ajoharjoittelu 
on aina jakanut mielipiteitä kuten moottoriurheilu yleensäkin. Toiset 
rakastavat sydämensä pohjasta pärinää ja tunnelmaa, kun taas 
toiset ovat ehdottomasti sitä vastaan. On kuitenkin muistettava, 
että toiminnasta aiheutuneet valitukset eivät lähtökohtaisesti ole 
valittamisen ilosta jätettyjä vaan meluhaitta on oikeasti olemassa. 
Jääradan paikkaa valittaessa on otettava huomioon, että on aivan 
eri asia käydä radalla ajamassa ja poistua sen jälkeen alueelta, 
kuin kärsiä melu- ja liikennehaitasta aina kun radalla ajetaan. 
Ihmisten mielissä melusaaste muuttuu stressaavaksi etenkin 
silloin, kun yksilöllä ei ole enää keinoja sen torjumiseksi. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisten tehtävänä on mm. valvoa 
meluntorjuntaa, esimerkiksi valitustilanteissa ja huolehtia siitä, että 
lainsäädäntöä noudatetaan. Ei riitä, että asiat kirjoitetaan 
lupaehtoihin vaan niitä on myös noudatettava ja valvottava.  
 
Positiivinen väestönkehitys on tänä päivänä jokaisen kunnan 
tavoitteena. Pienet maalaiskunnat houkuttelevat muuttajia 
erityisesti luontoarvoilla. Puhdas maaseutumaisema, vesistöt ja 
luonnonrauha ovat syitä, joiden perusteella kaupungeista 
muutetaan maalle ja kasvukeskusten kehyskuntiin. Muuttovoiton 
saavuttaminen edellyttää, että kuntastrategia näkyy myös 
ympäristötoimen päätöksissä.  
 
Mika ja Kati Ruokolainen 
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  Kunnanhallitus 14.3.2022 § 36 
 

Sähköiseen kuntalaisaloitepalveluun (Kuntalaisaloitepalvelu.fi) on 
saapunut 14.2.2022 aloite:  
 
”Lemin kunta voisi tarjota Lemin Urolanlahdella toimivalle 
jääradalle jonkin syrjäisemmän paikan. Lemiltä löytyy varmasti 
runsaasti paikkoja, johon jääradan, tai vastaavan ajoharjoittelun 
mahdollistavan paikan voisi perustaa ilman, että siitä koituu 
huomattavia meluhaittoja alueella asuville sekä vapaa-aikaansa 
viettäville ihmisille.  
 
Nykyinen jäärata sijaitsee alueella, jossa on vakituista asutusta 
ympäri vuoden. Jäärataa perustettaessa ei asukkaiden mielipidettä 
asiaan ole huomioitu millään tavalla.”  
 
Kuntalaisaloitteen on laatinut Pia Suomalainen Vantaalta. 
 
 
Kuntalaisaloitteissa esitetään, että moottoriajoneuvolla ajo 
kielletään Lemin Kivijärven Hannanlahdella ja Urolanlahdella 
jääpeitteen aikana meluhaittojen ehkäisemiseksi ja 
asuinympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Kiellon ulkopuolelle 
voidaan rajata esimerkiksi maa- ja metsätalouteen liittyvät 
välttämättömät ajot. 
 
Toisessa kuntalaisaloitteessa esitetään, että Lemin kunta tarjoisi 
syrjäisemmän paikan jääradalle. 
 
Tekninen johtaja on keskustellut asiasta luvan myöntäneen 
viranomaisen (Lappeenrannan seudun ympäristötoimi) ja 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sekä tutustunut 
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen (20/0095/3). 
 
Alla yhteenveto edellä mainitusta päätöksestä: 
 
Hallinto-oikeus muuttaa myönnetyn luvan voimassaoloaikaa siten, 
että lupa on voimassa 30.4.2025 asti. 
 
Muilta osin valitus hylätään. 
 
Lisäksi hallinto-oikeus selventää lupapäätöstä toteamalla, että 
myönnetty lupa koskee vain lupaehtojen mukaista ajoharjoittelua 
eikä sen nojalla voida järjestää kilpailua.  
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Edellä mainitut seikat ja muut lupaehdot huomioon ottaen ja kun 
muutoksenhakija ei ole tuonut esiin mitään sellaisia seikkoja, joiden 
johdosta toiminnasta voitaisiin arvioida etukäteen aiheutuvan 
kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, 
asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, 
ympäristötarkastaja on voinut myöntää puheena olevan luvan ja 
hylätä asiassa tehdyt oikaisuvaatimukset.  
 
Näin ollen valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
   

Tekninen lautakunta ehdottaa ettei Lemin kunta tee 
maastoliikennelain 9 §:n mukaista esitystä alueellisen kiellon tai 
rajoituksen määräämisestä, jonka johdosta  Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus  voisi kieltää jääpeitteisen vesialueen käytön. 
Lisäksi tekninen lautakunta toteaa ettei Lemin kunnalla ole tarjota 
ajoharjoitteluradalle kaavoitettuja alueita. 
 
Tekninen lautakunta lähettää asian kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle päätettäväksi. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anu Karhu poistui asian käsittelyn 
ajaksi (esteellisyys hallintolaki 28.1 § 1). 

 _______ 
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16. Vesi- ja viemärilaitoksen sulkurajan muutos 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 16 
        

Tekninen lautakunta päätti (26.9.2019 § 34), että kaikki asiakkaan 
maksamattomat vesilaskut lasketaan yhteen ja kokonaissumman 
ylittäessä 170 € vedenjakelu voidaan sulkea. 

 
Lemin vesi- ja viemärilaitoksen laskutus on siirtynyt 
Lappeenrannan Energia Oy.n hoidettavaksi 10.12.2020 
allekirjoitetulla veden laskutuspalvelusopimuksella. Operaattorina 
toimii Ropo Capital. 
 
Tämän muutoksen johdosta 170€:n sulkuraja poistuu. Jatkossa 
Ropo Capital lähettää Lemin kunnalle sähköpostitse veden 
katkaisupyynnön, kun käyttöpaikka on katkaisukelpoinen. 
 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 

 
Tekninen lautakunta poistaa edellä mainitun 170€:n sulkurajan. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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17. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 17 
 

Lemin kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY.n välisessä 
kehittämiskeskustelussa huomattiin ettei Lemin kunnalla ole 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa. Hanketta vietiin 
yhteistyössä eteenpäin ja nyt työ on valmistunut. 
 
Lausunnot pyydettiin 29.11. – 17.12.2021 Etelä-Suomen AVI.lta, 
Kaakkois-Suomen ELY.ltä ja Lappenrannan seudun 
ympäristötoimelta. Lausunnon antaneilla ei ollut huomautettavaa 
Lemin kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta. 
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ollut nähtävillä  11.1. -
16.3.2022       
   
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 

 
Tekninen lautakunta hyväksyy pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelman ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja 
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja käyttöönotettavaksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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18. Viranhaltijapäätökset 
 
Tekninen lautakunta 24.3.2022 § 18 
 

Teknisen lautakunnan viranhaltijoiden päätökset ajalta 11.2. – 
17.3.2022: 

• tekninen johtaja § 2 
 

(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 
 Teknisen johtajan päätösehdotus 
 

Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja ilmoittaa 
viranhaltijoille, ettei tekninen lautakunta käytä kuntalain 92 §:n 
mukaista otto-oikeuttaan. 

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 
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19. Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Tekninen lautakunta 17.2.2022 § 19 
 

1. Investoinnit 
- Tuomelankangas 3 
- Muut hankkeet (mm. suodatinsäiliö) 

2. Muut asiat 
- Savukone 

 
(valm. tekninen johtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
Teknisen johtajan päätösehdotus 

   
Merkitään tiedoksi.  

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 _______ 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät: 13–15, 17-19 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 16 

 

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

 

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään 
osoitteeseen: 
 
Lemin tekninen lautakunta 
Toukkalantie 5, 54710 LEMI 
sähköposti: leminkunta@lemi.fi 
 
Pykälät: 16 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikäli oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
kunnanvirasto on suljettuna (maanantai tai torstai), niin oikaisuvaatimuksen saa tehdä vielä 
seuraavana arkipäivänä, jolloin kunnanvirasto on avoinna. 
 
Kunnanviraston aukioloajat: 

• tiistai klo 10.00 – 15.30 

• keskiviikko klo 08.00 – 15.00 

• perjantai klo 09.00 – 13.00 

Oikaisu- 
vaatimuksen  
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen  
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä 
kunnan jäsen. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
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 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 

PL 1744, 70101 Kuopio 

ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puh. 029 564 2502, fax. 029 564 2501 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, 
Pykälät: 12    Valitusaika 30 päivää 
 
Hallintovalitus, 
Pykälät: 10–11    Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen ja osoite:   
Pykälät:    Valitusaika 14 päivää 

 

Valitus- 
perusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

• päätös on muuten lainvastainen 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
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Valituskirja Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

• muutosvaatimusten perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan 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. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
valituksessa on ilmoitettava myös hänen nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valituskirjat 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 sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15.). Sähköisen 
viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 
§:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 –kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusote liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 


