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Lassilan tilan puunhakkuu
Vuoden 2018 metsän hakkuu Lassilan tilalla päätettiin toteuttaa jatkuvan
kasvatuksen periaatteella poimintahakkuuna päätehakkuun sijaan.
Päätehakkuusta luovuttaessa laajennettiin hakattavan alueen pinta-alaa
käsittämään koko Lassilan tila. Puukauppa tehtiin ns. hankintakauppana, josta
parhaimman hinnan tarjosi Stora Enso.
Viimevuoden hakkuutavoite täyttyi kuitenkin jo, kun hakattavasta pinta-alasta oli
käsitelty vähän yli puolet Kapulin Infrahakkuiden vuoksi.
Puukertymä 21.1.2019 tehdyssä hankintahakkuu arviossa Lassilan tilasta olisi
vielä 1595m3, josta rahallista tuloa olisi 71 517,50€, mistä vähennetään hakkuu
kulut n. 13€/m3.

Päätös

Päätän 12.12.2013 § 173 mukaan teknisen lautakunnan puun myynnin
yleisvaltuutuksen perusteella jatkaa vuonna 2018 tehtyä puukauppaa Stora
Enson kanssa sovitun pinta-alan mukaisesti Lassilan tilalla siinä sovituin hinnoin.
Sovitut hinnat ovat hieman korkeampia kuin Metsälehden 2019 viikon 3
ilmoittamat puun hinnat. Hakkuu liitetään osaksi vuoden 2019 tulevaa
talousmetsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmaa.

Päätös perustuu

Päätös perustuu hallintosäännön 11 luvun 52 § (toimialajohtajien yleiset tehtävät)
ja 53 § (toimialajohtajien päätösvalta) sekä teknisen toimialan toimintasäännön
kohtaan 5 (teknisen johtajan tehtävät) ja kohtaan 6 (teknisen johtajan päätös ja
ratkaisuvalta).
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kunnanjohtaja, teknisen lautakunnan pj, kunnanhallituksen pj, talousjohtaja,
talous- ja hallintopäällikkö Dyster, hallintosihteeri Lehtonen, kuntatekniikan
päällikkö, kunnanpuutarhuri ja toimistosihteeri Kivimäki, Jussi Laakso Koumet Oy
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:
Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä,
puh. (019) 264 5000 (vaihde)
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on allekirjoitettava se.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi:
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi (Kuntalaki 95 §)
sähköpostilla, pvm./ tiedoksiantaja: 5.2.2019 Tarja Dyster
postitse, pvm./ tiedoksiantaja:
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Mika Pynttäri

