§ -2, KH 21.1.2015 15:00
Kokousaika

Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone
§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT.
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä
torstaina 22.1.2015 hallintojohtajan työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

PÄIVI KARIKUMPU
Päivi Karikumpu
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 21.1.2015 15:00
Kokousaika

21.1.2015 kello 15.00 -

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Vuolteenaho Jarmo
siitä, kuka toimi
Vähäsöyrinki Leena
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

puheenjohtaja
1. vpj.
Jaakola Vesa
2. vpj.
Päivärinta Mikko
jäsen
Raudaskoski Jarmo ”
Niinikoski Eija-Riitta ”
Pirnes Satu
”
Ahlholm Jani
”
Kujala Helena
”
Ainasoja Eeva-Leena Vähäsöyrinki L. vh
Kujala Helenan vh
Kukkola Jukka
kv:n pj.
Kangas Esko
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
kaupunginjohtaja
Valtanen Kari
hallintojohtaja
Karikumpu Päivi
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Asialistan mukaiset §:t 21 - 33

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Läsnä
x
poissa
x
x
x
x
x
x
poissa
x
x
x
x
x
x
x

Pöytäkirjanpitäjä

Jarmo Vuolteenaho
Päivi Karikumpu
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 21.1.2015
Allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa:

Mikko Päivärinta
Aika ja paikka

Jarmo Raudaskoski

22.1.2015 hallintojohtajan työhuoneessa
Virka-asema

Hallintojohtaja

Päivi Karikumpu

§ 21, KH 21.1.2015 15:00
Kauppakirja-Huiskankorpi RN:o 270-1
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön Huiskankorpi RN:o 535-404-270-1 tilatukioikeuksineen.
Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä TY ja se on
tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Kiinteistön pinta-ala on
yhteensä 35 250 m², Kauppahinta 89 611,14 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin sekä Väinö ja Eija Häkkilän allekirjoittama kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 22, KH 21.1.2015 15:00
Kauppakirja-Puolimatka RN:o 16-80
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan kiinteistöstä Puolimatka RN:o 535-404-16-80. Määräala on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä TY ja se on tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Määräalan pinta-ala on yhteensä 15 038m², Kauppahinta 38 229 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Veli-Matti Mattilan allekirjoittama
kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 23, KH 21.1.2015 15:00
Kaupunki Rauhalanalus RN:o 210-0
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön Rauhalanalus RN:o 535-404-210-0 tilatukioikeuksineen.
Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä A ja se on
tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Kiinteistön pinta-ala on
yhteensä 22 770 m², Kauppahinta 58 343,00 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Tuomas Suvannon allekirjoittama
kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 24, KH 21.1.2015 15:00
Kaupunki-Hakala RN:o 1-73
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön Hakala RN:o 535-406-1-73 tilatukioikeuksineen. Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä TY ja se on tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Kiinteistön pinta-ala on
yhteensä 1 996 m², Kauppahinta 5 074,15 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Jari Jaakolan allekirjoittama kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 25, KH 21.1.2015 15:00
Kaupunki-Sepänräme RN:o 1-22
Oheismateriaali: kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön Sepänräme RN:o 535-406-1-22 tilatukioikeuksineen.
Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä TY ja se on
tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Kiinteistön pinta-ala on
yhteensä 15 700 m², Kauppahinta 39 911,90 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin sekä Vesa-Markku ja Esa-Matti
Knuutin allekirjoittama kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 26, KH 21.1.2015 15:00
Kaupunki-Temperi 1 RN:o 19-621
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön Temperi 1 RN:o 535-404-19-621. Kiinteistö on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä A ja se on tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä 10 515
m², Kauppahinta 26 287,50 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Sonja Peräahon allekirjoittama
kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 27, KH 21.1.2015 15:00
Kaupunki-Kiviaho RN:o 19-475
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on ostanut 19.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan kiinteistöstä Kiviaho RN:o 535-404-19-475 tilatukioikeuksineen. Määräala on yleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä
TY ja se on tarkoitettu asemakaavoituksen raakamaaksi. Määräalan
pinta-ala on yhteensä 65 957 m², Kauppahinta 167 673,25 €.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin sekä Sonja ja Matti Peräahon allekirjoittama kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 28, KH 21.1.2015 15:00

HALL: 138/2014

Vesikolmio Oy:n osakas-sopimuksen muutoksen hyväksyminen sekä osakepääoman
korotus

Oheismateriaali: Osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen
osakaskunnissa. Osakassopimus.
Vesikolmio Oy:n hallitus esittää osakassopimuksen muuttamista.
Osakassopimusta muutettaisiin mm. vuotovesien laskutuksen osalta
siten, että vuoden 2018 jälkeen tultaisiin laskuttamaan kaikesta jätevedenpuhdistamoille tulleesta jätevedestä, eikä vuotovesiä enää hyvitettäisi asiakaslaitoksien laskutuksessa (osakassopimuksen §
11,2).
Osakassopimukseen on lisätty myös kohta ns. sisäisten siirtoviemäreiden lunastamisesta yhtiön omaisuudeksi omistajan niin halutessa
(osakassopimuksen § 12).
Myös yhtiön osakepääomaa muutetaan vastaamaan asukasluvun
muutoksia. Tämän johdosta osakepääomaa tarkistetaan vastaamaan paremmin osakaskuntien uutta väestöpohjaa. Osakepääomaa
korotetaan, jotta kenenkään osakepääoma ei laske. Osakkeiden kokonaismäärä tällä hetkellä on 1650 kpl ja Nivalan kaupungilla osakkeita on 375 kpl. Korotuksen jälkeen osakkeiden kokonaismääräksi
tulee 2000 osaketta, josta Nivalan kaupungilla on 405 osaketta. Nivalan kaupungin osakemäärä kasvaa siten 30 osakkeella (osakassopimuksen § 5).
Osakemäärän korotuksen rahoituksen osakkaat voivat hoitaa Vesikolmio Oy:n osakasvelalla, joka siirretään osakepääomaan.
31.12.2014 Vesikolmio Oy:llä on osakasvelkaa Nivalan kaupungille
147 383,90 euroa. Osakeannin jälkeen osakasvelka kaupungille on
69 863,90 euroa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
-Vesikolmio Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä sekä
-30 (2584,00 euroa/osake) Vesikolmio Oy:n osakkeen merkitsemistä
(yhteensä 77 520,00 euroa).
Osakemäärän korotuksen rahoitus hoidetaan lyhentämällä Vesikolmio Oy:n osakasvelkaa 77 520 eurolla.
Osakepääoman korotun määräraha lisätään Nivalan kaupungin talousarviossa kohtaan 820 (aineeton käyttöomaisuus), 8202 (muut
osakkeet ja osuudet) Vesikolmio Oy:n osakepääoman korotus 30
osaketta á 2584,00 (yhteensä 77 520,00 €). Investointimeno katetaan pitkäaikaisten rahoitussaatavien muutoksella.
Päätös

§ 28, KH 21.1.2015 15:00

HALL: 138/2014
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 29, KH 21.1.2015 15:00

HALL: 8/2015

Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin
Kaupunginhallitus 12.1.2015 § 6
Oheismateriaali: Kirje
Tulevat eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ke 8.4. – ti 14.4.2015.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Lisäksi kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Nivalan
kaupungissa on perinteisesti ollut yksi vaalitoimikunta.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet
ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Ilmoituksia ehdotettavista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenistä ei ole tullut 8.1.2015 mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
-pj. Satu Sandvik
-vpj. Erkki Vilhu
-Kirsti Eerikkilä
-Vesa Jaakola
-Aila Ojala
Varajäseniksi vaalilautakuntaan yksimielisesti nimettiin:
1.Eila Konttila
2.Ritva Oja
3.Miia Päivärinta
4.Keijo Toivoniemi
5.Kimmo Niemimäki
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HALL: 8/2015
6.Heikki Ohtamaa
7. Pekka Pääkkö
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
-pj. Anneli Kalliokoski
-vpj. Salli Takalo
-Keijo Toivoniemi
Varajäseniksi vaalitoimikuntaan yksimielisesti nimettiin:
-Pauli Ekdalh
-Seppo Löytynoja
-Kalervo Mantila
-Maija Mehtälä

_________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 21.1.2015 § 29
Oheismateriaali: Nivalan Perussuomalaiset ry:n kirje kaupunginhallitukselle 14.1.2015.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Lisäksi kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Nivalan Perussuomalaiset ry pyytää kaupunginhallitusta tarkentamaan vaalilautakunnan ja –toimikunnan kokoonpanoa siten, että kokoonpanossa on edustettuna Perussuomalaisten edustaja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää tarkentaa vaalilautakunnan ja toimikunnan
kokoonpanoa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tarkentaa vaalilautakunnan ja
toimikunnan nimeämistä seuraavasti:
-pj. Satu Sandvik
-vpj. Erkki Vilhu
-Kirsti Eerikkilä
-Timo Perkkiö
-Aila Ojala
Varajäseniksi vaalilautakuntaan yksimielisesti nimettiin:
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HALL: 8/2015
1.Eila Konttila
2.Ritva Oja
3.Miia Päivärinta
4.Keijo Toivoniemi
5.Kimmo Niemimäki
6.Heikki Ohtamaa
7. Pekka Pääkkö
8. Eero Erkkilä
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
-pj. Anneli Kalliokoski
-vpj. Salli Takalo
-Keijo Toivoniemi
Varajäseniksi vaalitoimikuntaan yksimielisesti nimettiin:
1.
Pauli Ekdalh
2.
Seppo Löytynoja
3.
Kalervo Mantila
4.
Maija Mehtälä
5.
Tuula Ekdahl

OTE:

Keskusvaaliltk:n sihteeri
Nimetyt

§ 30, KH 21.1.2015 15:00
Jyrkänrannan asemakaava
Tekninen lautakunta 12.6.2014 § 46
Valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupungin yleiskaava on vahvistunut muilta, kuin valituksen
alaisilta osilta. Yleiskaavassa Jyrkänrannan alue on kaavoitettu kaavamerkinnällä C-1, keskustatoimintojen alue. Alueelle voidaan varata
alueita kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille ja hallinnolle, keskustaan soveltuvalle asutukselle ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle työpaikkatoiminnolle. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
alueelle saa kaavoittaa yhden tai useamman vähittäiskaupan suuryksikön, kuitenkin siten, että koko kaava-alueelle saa sijoittaa vain
yhden päivittäistavarakaupan suuryksikön.
Suunnittelumääräyksissä todetaan, että asemakaavoituksella tulee
luoda viihtyisiä kaupunkitiloja ja virkistävää kaupunkimiljöötä sekä
kehittää nykyistä kaupunkikuvaa ja parantaa ympäristön laatua. Hyvän kaupunkikuvan kehittämiseksi tulee laatia yleiset periaatteet ja
suunnitelmat.
Suunnittelualue on voimassaolevassa asemakaavassa puistoaluetta.
Valmistelijan ehdotus
Aloitetaan asemakaavan muutos Jyrkänrannan asemakaavaalueella liitekartan osittamalle alueelle. Asemakaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa alueelle liikerakennuspaikka. Pyydetään tarjous
asemakaavan laatimistyöstä ja aloitetaan valmistelevat työt.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 21.8.2014 § 52
Valmistelija maanmittausteknikko
Kaavan laatijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
5.7.2014 päivätyllä teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä.
Valmistelijan ehdotus
Ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arvointimenettelystä osallisille (MRL 62, 63,
MRA 30 §).
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös

§ 30, KH 21.1.2015 15:00
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 9.10.2014 § 62
valmistelija maanmittausteknikko
Kaavoituksen vireilletulosta on kuulutettu 28.8.2014 Nivala-Lehdessä
ja kaupungin internetsivuilla. Nähtävilläoloaikana saatiin yksi lausunto, jossa Museovirasto esittää että alueella tulisi suorittaa historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi. Konsultti on laatinut kaavaluonnoksen, jossa uuteen kortteliin 400 muodostuu tontit 1 ja 2.
Valmistelijan ehdotus
Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62§, MRA § 30) ja
pyydetään tarpeelliset lausunnot. Asetetaan asemakaavaluonnos ja selostus nähtäville 30 vuorokaudeksi.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä. Asiaa lautakunnalle selvitti maanmittausteknikko Juha Peltomaa.
Kaupunginjohtaja Kari Valtanen kertoi lautakunnan jäsenille kaavanmuutoksen vaikutuksista Nivalan keskustan kehitykselle sekä
mahdollisen rakentajan kanssa käydyistä neuvotteluista. Hän poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.55.
__________________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 11.12.2014 § 80
Valmistelija maanmittausteknikko
OHEISMATERIAALINA kaava-asiakirjat
Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 16.10 – 17.11.2014
välisenä aikana. Lausuntoja saatiin kaksi kappaletta, Ely-keskukselta
ja Pohjois-Pohjanmaan museolta, liitteenä kaavanlaatijan vastineet.
Asemakaavaehdotusta laadittaessa on pidetty myös työneuvottelu
Ely-keskuksen kanssa. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen.
Valmistelijan ehdotus
Asetetaan asemakaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville
(MRL 65§, MRA 27§) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot
(MRA 28§).
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Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 20.1.2015 § 4
Valmistelija maanmittausteknikko
OHEISMATERIAALINA kaava-asiakirjat
Asemakaavan muutos on ollut yleisesti nähtävillä MRL:n 65 §:n ja
MRA 27 §:n mukaisesti 30 vuorokautta 12.12.2014 - 12.1.2015 välisen ajan kaavoitustoimen ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa www.nivala.fi.
Määräaikaan mennessä saimme asemakaavaehdotuksesta kolme
lausuntoa. Kaavanlaatija on antanut vastineet lausunnoista, lausunnot eivät aiheuta asemakaavaehdotuksen muutostarvetta.
Valmistelijan ehdotus
Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja –valtuuston
hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa .
Valmistelijan ehdotus
Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja –valtuuston
hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa .
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 21.1.2015 § 30
Oheismateriaali: Kaava-asiakirjat.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
ja siten kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä nähtävillä olleessa muodossa.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

§ 31, KH 21.1.2015 15:00

TEKNI: 8/2012

Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki toiminnallisuuden parantaminen, Ratasuunnitelma
Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki toiminnallisuuden parantaminen, yleissuunnitelma
Tekninen lautakunta 25.4.2012 § 37
Valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Liikenneviraston lausuntopyyntö, kuulutus nähtävillä olosta sekä maanomistajien muistutukset
Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki yleissuunnittelussa tehtävänä on ollut
laatia yleissuunnitelma tarveselvityksen I-vaiheen esitettyihin kohteisiin tarkentamaan tarveselvityksen ratkaisuja sisältäen rata-, geo-,
kuivatus-, turvalaite- ja tiesuunnitelmat tarvittavine lunastusalueineen
ja suunnitteluohjelmassa esitetyt siltasuunnitelmat.
Liikennepaikkojen lisäämisen ja parantamisen yleisen- tavoitteena
on raideliikenteen liikennöitävyyden ja turvallisuuden parantaminen
sekä ratakapasiteetin lisääminen ja ympäristöriskien pienentäminen.
Yleissuunnitelmassa esitetään yleisesti hyväksyttävät ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut sekä kustannusarviot. Lisäksi esitetään toteutustavat ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.
Ylivieska-Iisalmi väli sähköistetään. Karvoskylälle rakennetaan uusi
liikennepaikka, kohtausraiteisto. Nivalan asemalla suoritetaan myös
raidejärjestelyjä.
Liikenneviraston pyynnön mukaisesti Nivalan kaupunki on asettanut
suunnitelman nähtäville 5.3 – 5.4.2012 väliseksi ajaksi. Ilmoitus
suunnitelman nähtävillä olosta on ollut myös Nivala-lehdessä. Lisäksi liikennevirasto pyytää ratalain 22 §:n mukaisesti Nivalan kaupunkia antamaan lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta.
Maanomistajien muistutukset suunnitelmaa vastaan tuli toimittaa
kaupungille ennen nähtävänä oloajan päättymistä.
Suunnitelmia vastaan on jätetty kolme muistutusta.
Kaupungin tulee toimittaa lausuntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät radanpitäjälle.
Lausunnot tulee toimittaa Liikennevirastoon 15.5.2012 mennessä.
Teknisen lautakunnan katselmustoimikunta pitää paikanpäällä katselmuksen ennen lautakunnan kokousta.
Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi
lausunnon suunnitelmasta, joka annetaan kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys
Annetaan kokouksessa.
Teknisen johtajan esitys kokouksessa

§ 31, KH 21.1.2015 15:00

TEKNI: 8/2012
Nivalan kaupunki lausuntonaan esittää Liikennevirastolle, että se tutkii vaihtoehtoisesti kohtausraiteen Karvoskylän sijoituspaikaksi entisen aseman paikkaa Makkaratien tasoristeyksestä Nivalaan päin.
Nivalan kaupungin mielestä suunnitelmasta jätetyt muistutukset ovat
hyvin perusteltuja ja muistutuksissa esitetyt vaihtoehdot on syytä tutkia.
Kaupungin mielestä rataosuuden kehittäminen ja sähköistäminen on
erittäin tärkeää. Myös Nivalan ratapihalla tehtävät järjestelyt turvaavat ratapihan säilymistä mm. puun lastauspaikkana.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekninen lautakunta 13.2.2013 § 16
Valmistelija maanmittausteknikko
Liikennevirasto pyytää kuntia täydentämään Ylivieska-IisalmiKontiomäki toiminnallisuuden parantamisen yleissuunnitelmasta annettuja lausuntoja:
Liikennevirasto pyytää Nivalan kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan, onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai maakuntakaava, ja onko maakuntakaava sekä oikeusvaikutteinen yleiskaava yhdenmukainen yleissuunnitelman kanssa.
Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kunta sekä elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus sitä puoltavat (Ratalaki 10 §). Mikäli suunnitelma on vastoin voimassa
olevaa asemakaavaa, Liikennevirasto pyytää kuntaa ilmoittamaan
puoltaako kunta silti yleissuunnitelman hyväksymistä?
Lisäksi Liikennevirasto pyytää kaupunkia toimittamaan Liikennevirastolle oikeaksi todistetut otteet yleissuunnitelman käsittämälle alueelle
vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunki täydentää lausuntoaan seuraavasti:
Nivalassa on voimassaPohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäksi Nivalan ratapiha-alueella on voimassa asemakaava. Oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei Nivalassa ole vielä hyväksytty.
o
Maakuntakaava on yhdenmukainen yleissuunnitelman
kanssa.
o
Asemakaava poikkeaa hieman yleissuunnitelmasta.
Liitteenä voimassa oleva asemakaava.
Nivalan kaupunki puoltaa yleissuunnitelman hyväksymistä ottaen huomioon edellisessä kaupungin lausunnossa Karvoskylän kohtausraiteesta esitetyt kommentit.
Toimialajohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.

§ 31, KH 21.1.2015 15:00

TEKNI: 8/2012

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 21.1.2015 § 31
Oheismateriaali: Suunniteluasiakirjat.
Valmistelija maanmittausteknikko
Liikennevirasto on laatinut ratalain mukaisen ratasuunnitelman Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki toiminnallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelma on laadittu yleissuunnitelmassa esitetyistä toiminnallisuutta parantavista kohteista ja toimenpiteistä. Hankkeessa suunniteltiin mm. uusia liikennepaikkoja sekä nykyisten liikennepaikkojen
osittaista parantamista. Suunnittelu sisälsi mm Ylivieska-Iisalmi välin
sähköistämisen sekä rata-, valaistus, -turvalaite, -tie, ja siltasuunnittelua.
Ratasuunnitelmassa Karvoskylälle on suunniteltu uusi liikennepaikka
ja Nivalan liikennepaikalla tehdään radan muutostöitä.
Ratasuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 23.10 - 24.11.2014 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana suunnitelmasta on saatu yksi muistutus (liitteenä).
Suunnittelun yhteydessä on tehty erilaisia selvityksiä raideliikenteen
aiheuttavista haitoista asutuksella, mm melu- ja tärinäselvityksiä. Nivalan keskustaajaman kohdalla esim. yöaikainen keskiäänitaso ennusteliikennemäärillä aiheuttaa melunsuojaustarpeita.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunki toteaa lausunnossaan, että liikennevirasto ottaa
huomioon rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja varautuu joko raidenopeuksia hiljentämällä tai rakentamalla melunsuojauksia selvityksissä osoitettuihin ja muihin tarpeellisiin paikkoihin liikennemäärien toteutuessa suunnitellulla tavalla. Muilta osin kaupungilla ei ole
huomautettavaa nähtävillä olevasta suunnitelmasta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Lisäksi tulee huomioida tasoristeyksien ja erityisesti Jyrkäntien –
Asunmaantien välillä olevan tasoristeyksen turvallisuuden edistäminen mm. puomeilla ja valoilla.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Liikennevirasto

§ 32, KH 21.1.2015 15:00
Kauppakirja-Määräala kiinteistöistä Nivatakalonpuisto RN:o 21-318 ja Mainio-Jyrkkä
RN:o 21-248
Oheismateriaali: Kauppakirja.
valmistelija maanmittausteknikko
Nivalan kaupunki on myynyt 20.1.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla
Kiinteistö Oy Tokmanni Nivalalle määräalan kiinteistöistä Nivatakalonpuisto RN:o 535-404-21-318 ja Mainio-Jyrkkä RN:o 535-404-21248. Määräala muodostaa osan asemakaavanmuutoksella muodostettavasta tontista 1 korttelissa 400.
Määräalan pinta-ala on yhteensä n. 9207 m², kauppahinta 200 000
€.
Valmistelijan ehdotus
Hyväksytään Nivalan kaupungin sekä Kiinteistö Oy Tokmanni Nivalan allekirjoittama kiinteistön kauppakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä

§ 33, KH 21.1.2015 15:00
Muut asiat
Kaupunginhallitus päätti, että maanantain 26.1.2015 kaupunginhallituksen kokousta ei pidetä.

§ 9998, KH 21.1.2015 15:00
OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät 28, 30, 31
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 21 – 27, 29, 32
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 21 – 27, 29, 32
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupunginhallitus
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 344 7211
faksi: (08) 440 153
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

Toimitusosoite

§ 9998, KH 21.1.2015 15:00
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 4. krs.)
90101 OULU
puh: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

