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Pumpun uusiminen Juuresahon pumppaamolle   
  

 Lemin vesi- ja viemärilaitos pyysi tarjoukset Juuresahon 
jäteveden pumppaamon pumpun (P2) uusimisesta. 
Tarjoukset pyydettiin Flowplus Oy.ltä ja PumppuCenter Oy.ltä.  

 
Toimivalta Hallintosääntö   27 § 
 
Päätös Päätän tilata pumpun uusimisen PumppuCenter Oy.ltä. Päätös 

perutuu halvimpaan kokonaishintaan (5891,80€, alv.0% ja 
7305,83€, alv. 24%). 

 
 
 

Tommy Vesterlund 
Tekninen johtaja 
 
***Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.*** 

 
 
Muutoksenhakuohje Viranhaltijapäätöksen oheisena. 
 
Tiedoksianto Tarjouksen jättäneet, talous- ja hallinnonasiantuntija ja tekninen 

lautakunta 
 

  

 
 
 Jakelu sähköpostilla samana päivänä. 
 
 Julkaistu kunnan verkkosivuilla pvm. 
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VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa 
erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta 
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen 
valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä 
päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen 
lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan 
lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös 
katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta 
tiedostosta.  
 
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 
Valitus tehdään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
 
Postiosoite:  PL 1, 13035 AVI  
Käyntiosoite:  Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

 Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela@avi.fi 
Faksinumero: 0295 016 661  
Puhelinnumero:  0295 016 000 
Avoinna:  ma – pe klo 8.00 – 16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva 
päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. 
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, 
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen 
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen 
muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lemin 
kunnan kirjaamosta.  
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Osoite:   Toukkalantie 5, 54710 LEMI

 Sähköpostiosoite:  leminkunta@lemi.fi 
Puhelin:  040 624 0900 

  
Kirjaamon aukioloaika: tiistai klo 10.00 – 15.30 
   keskiviikko klo 8.00 – 15.00 
   perjantai klo 9.00 – 13.00
  
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

mailto:leminkunta@lemi.fi

