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Maanantai 23.3.2015 klo 14.00

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 26.3.2015 hallintosihteerin työhuoneessa.

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
puheenjohtaja

SAARA MÄENPÄÄ
Saara Mäenpää
pöytäkirjanpitäjä
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Kokousaika

23.3.2015 kello 14.00 - 17.55

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

Ahlholm Jani
Erkkilä Eero
Päivärinta Mikko
Raudaskoski Jarmo
Niinikoski Eija-Riitta
Pirnes Satu
Pyykkönen Kaarina
Kangas Esko
Pihlajaniemi Jarmo
Uusitalo Tapio
Valtanen Kari
Karikumpu Päivi
Saara Mäenpää
Johanna Laitala
Sirpa Pirttilä
Martti Poikkimäki
Pekka Niemelä
Kaisa Liinamaa
Olli Jokinen
Reijo Peltokorpi

puheenjohtaja
1. vpj.
2. vpj.
jäsen
”
”
”
”
”
kv:n pj.
kv:n 1. vpj.
kv:n 2. vpj.
kaupunginjohtaja
vt. kaupunginjohtaja
kaupunginkamreeri
Koy Vuokrakodit tj
Koy Kesti tj
Kaukolämpö tj
Liikuntakeskus tj
Teollisuuskylä tj
Vesihuolto tj
ympäristösihteeri

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 68 - 83
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Ahlholm ja Jarmo
Raudaskoski.

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjanpitäjä

Jarmo Vuolteenaho
Pöytäkirjan tarkastustoimitus
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(16.25-17.20)

Saara Mäenpää

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 25.3.2015
Allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa:

Jani Ahlholm
Aika ja paikka

Jarmo Raudaskoski

26.3.2015 hallintosihteerin työhuoneessa
Virka-asema

Vt. kaupunginjohtaja

Päivi Karikumpu

§ 68, KH 23.3.2015 14:00
Tytäryhtiöiden tilannekatsaukset - katsaukset tilinpäätökseen 2014
Oheismateriaali: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014.
Nivalan kaupungin tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Kiinteistö Oy Kesti, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan Vesihuolto Oy. Yhtiöiden toimitusjohtajat antavat tilannekatsaukset edustamansa yhtiön
osalta sekä katsauksen tilinpäätökseen 2014.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Tilannekatsaukset merkitään tietoon saaduksi.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 69 jälkeen.
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat esittelivät kaupunginhallitukselle yhtiönsä tilinpäätöskatsaukset.
Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoon saaduksi tytäryhtiöiden tilinpäätöskatsaukset.

§ 69, KH 23.3.2015 14:00
Kaupunginvaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, keskushallinnon sekä henkilöstöjaoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014
Oheismateriaali: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 osalta.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä.
Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 2014.

§ 70, KH 23.3.2015 14:00

HALL: 34/2015

Yhtiökokous 9.4.2015 - Nivalan Kaukolämpö Oy
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Nivalan Kaukolämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään
9.4.2015 kello 8.00 alkaen Nivalan Kaukolämmön toimistolla, Hyttitie
5, 3.kerros.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhtiökokousedustajiksi on valittu Leena Vähäsöyrinki, Mikko Päivärinta, Tapio Uusitalo, Keijo Toivoniemi ja Eero Erkkilä.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 79 jälkeen.
Yhtiökokousedustajiksi valittiin Jarmo Raudaskoski, Mikko Päivärinta, Tapio Uusitalo, Keijo Toivoniemi ja Eero Erkkilä.
Kaupunginhallitus ohjeisti, että pääsääntöisesti entiset hallituksen jäsenet jatkavat yhtiön hallituksessa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä,
että yhtiössä tehdään toimintatilanteen selvitys ja laaditaan pitkän
tähtäimen suunnitelma tulevien vuosien toiminnasta ja rahoituksesta.

OTE:

Yhtiökokousedustajat

§ 71, KH 23.3.2015 14:00

HALL: 30/2015

Yhtiökokous 7.4.2015 - Kiinteistö Oy Laatuluhti
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Laatuluhdin yhtiökokous pidetään 7.4.2015 kello 16.00
alkaen Nivalan Osuuspankin kokoushuoneessa, Kalliontie 20, 85500
Nivala.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhtiökokousedustajaksi on valittu Päivi Karikumpu ja varahenkilöiksi
Jouni Hautala ja Juha Peltomaa.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.
Päätös
Yhtiökokousedustajaksi valittiin Saara Mäenpää ja varalle Jari Jyrkkä.
Kaupunginhallitus ohjeisti, että Jouni Hautala jatkaisi yhtiön hallituksessa.
OTE:

Yhtiökokousedustajat

§ 72, KH 23.3.2015 14:00

HALL: 32/2015

Yhtiökokous 8.4.2015 - K Oy Nivalan Lakeus
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen
Kiinteistö Oy Nivalan Lakeuden varsinainen yhtiökokous pidetään
8.4.2015 kello 16.00 alkaen Nivalan Osuuspankin kokoushuoneessa.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhtiökokousedustajaksi on valittu Päivi Karikumpu ja varahenkilöiksi
Jouni Hautala ja Juha Peltomaa.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa.
Päätös
Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Jouni Hautalan ja
varalle Juha Peltomaan.
Kaupunginhallitus ohjeisti, että Jari Jyrkkä nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi.

OTE:

Yhtiökokousedustaja

§ 73, KH 23.3.2015 14:00
Edustajien nimeäminen Työpajasäätiön valtuustoon/Työpajasäätiö – säätiön säädekirjan
ja sääntöjen hyväksyminen/Työpajasäätiö – säädepääoman varaaminen sekä
omarahoitusosuus/Työpajasäätiö
Sivistyslautakunta 8.4.2014 § 37
Nivalan kaupunki selvittää ja valmistelee Työpaja säätiön perustamista. Tarkoituksena on keskittää mm. työpajatoiminta, hanketoiminta ja työllisyysprojektit samaan organisaatioon. Uudella toimintamallilla on tarkoitus uudistaa palveluja ja tehostaa moniammatillista toimintaa. Tavoitteena on myös oppilaitos ja yritysyhteistyön lisääminen. Tavoitteena on saada asia päätöksentekovaiheeseen vielä tämän kevään aikana.
Tuomas Sarjanoja ja Virpi Seppälä antavat tilannekatsauksen säätiön perustamistilanteesta lautakunnalle.
Toimialajohtajan esitys
Lautakunta antaa omat evästyksensä valmistelutyöhön ja merkitsee
tilannekatsauksen tietoon saaduksi.
Päätös
Tuomas Sarjanoja ja Virpi Seppälä antoivat tilannekatsauksen säätiön perustamistilanteesta lautakunnalle.
Lautakunta antoi evästyksensä valmistelutyöhön ja merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
Hilkka Suni saapui klo 17.05 tämän asian käsittelyn alkaessa.
Matti Nuorala poistui klo 18.00 tämän asian käsittelyn aikana.
Tuomas Sarjanoja ja Virpi Seppälä poistuivat klo 18.05.

Sivistyslautakunta 27.5.2014 § 105
Neuvottelut ja valmistelut työpajasäätiön perustamiseksi ovat edenneet. Säätiön osakkaat päättävät mukaan tulosta 16.6.2014 mennessä. Osakkaat laativat sopimuksen, säännöt ja säädekirjan. Patentti- ja rekisterihallitukselta haetaan lupa säätiön perustamiseen ja
luvan saannin jälkeen ilmoitetaan säätiö säätiörekisteriin ja aloitetaan hankevalmistelu. Säätiön toiminta käynnistyy vuoden 2015
alusta lukien. Syksyn 2014 aikaan valmistellaan käytännön toiminnan aloittamista.
Toimialajohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle
Nivalan kaupungin työpajasäätiön perustamista ja tarvittavan säädepääoman (25.000 €) varaamista talousarvioon.
Päätös
Tuomas Sarjanoja antoi lautakunnalle tilannekatsauksen.
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Lautakunta keskusteli asiasta ja keskustelun aikana toimialajohtaja
teki seuraavan lisäyksen esitykseen: Tarvittavan säädepääoman lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle, että hankevalmistelua varten
varataan omarahoitusosuutta 15.000 €.
Tuomas Sarjanoja poistui klo 17.20.
Lautakunta päätti hyväksyä toimialajohtajan esityksen sekä siihen
tehdyn lisäyksen. Lisäksi lautakunta päätti antaa seuraavan kannanoton: Lautakunta edellyttää, että säätiön valtuusto- ja hallituspaikkoja
määriteltäessä otetaan huomioon kaupungin panostus ja edunvalvonta.

Kaupunginhallitus 2.6.2014 § 109
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle Nivalan kaupungin työpajasäätiön perustamista ja tarvittavan säädepääoman (25.000 €) varaamista talousarvioon investointiosaan kustannuspaikalle 8202. Säädepääoma
katetaan lainarahoituksella.
Lisäksi hankkeen omarahoitusta varten varataan 15 000 euroa sivistyslautakunnan toimielimelle tehtäväalueelle 440 muu sivistystyö.
Määräraha katetaan lainarahoituksella.
Päätös
Tuomas Sarjanoja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello 16.00
alkaen. Hän poistui kokouksesta kello 16.55.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 18.6.2014 § 25
Päätös
Tuomas Sarjanoja selvitti asiaa kaupunginvaltuustolle.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kaupunginkamreeri
Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta 11.11.2014 § 158
Nivalan kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Nivalan seurakunta, Nivalan Yrittäjät ry, MTK Nivala ry, Nivala - Seura ry
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ja Nivalan 4H –yhdistys ry ovat päättäneet perustaa Nivalan Työpajasäätiön.
Säätiön säännöt ja säädekirja on päivitetty vastamaan edellä mainittujen osakkaiden tekemiä päätöksiä. Säätiön perustamista varten on
laadittu perustamissopimus.
Säätiön rekisteröinti etenee seuraavasti: osakkaat hyväksyvät säätiön säännöt, säädekirjan ja perustamissopimuksen.
Osakkaiden hyväksymillä säätiön säännöillä ja säädekirjalla haetaan
Patentti- ja rekisterihallitukselta lupa säätiön perustamiseen. Kun lupa on saatu, säätiö rekisteröidään säätiörekisteriin.
Liitteenä säätiön säädekirja, säännöt, pääomaosuudet -liite ja perustamisasiakirja.
Toimialajohtajan ehdotus
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Nivalan Työpajasäätiön säännöt, säädekirjan ja perustamissopimuksen
ja pyytää kaupunginhallitusta nimeämään edustajat Nivalan Työpajansäätiön valtuustoon.
Päätös
Keskustelun jälkeen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Johanna Junno poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.20.

OTE:

kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 8.12.2014 § 192
Liitteet: Säätiön säädekirja, säännöt, pääomaosuudet -liite ja perustamisasiakirja.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Nivalan Työpajasäätiön säädekirjan, perustamissopimuksen
sekä säännöt.
Päätös
Tuomas Sarjanoja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui
kokouksesta kello 15.08.
Yksimielisesti hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 18.12.2014 § 45
Liitteet: Säätiön säädekirja, säännöt, pääomaosuudet -liite ja perustamisasiakirja.
Päätös
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Yksimielisesti hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 73
Säätiön valtuustoon kuuluu 13 jäsentä. Säätiön valtuuston tarkoituksena on valvoa ja ohjata säätiön toimintaa sekä käyttää päätösvaltaa
näissä säännöissä erikseen mainituissa asioissa.
Säätiön valtuustoon nimeää
- Nivalan kaupunki 5 edustajaa
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 3 edustajaa
- Nivalan seurakunta 1 edustajaa
- Nivala-Seura ry. 1 edustaja
- Maataloustuottajain Nivalan Yhdistys MTK Nivala r.y. 1 edustaja
- Nivalan yrittäjät ry. 1 edustaja.
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston toimikausi on neljä (4 kalenterivuotta). Jos valtuuston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee hänet nimennyt yhteisö uuden jäsenen hänen tilalleen toimikauden loppuun saakka.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Työpajasäätiön valtuustoon.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että tämä asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

§ 74, KH 23.3.2015 14:00
Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito
Kaupunginhallitus 1.9.2014 § 141
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito on hoidettu Nivalan Rätinki
Oy:n toimesta 1.1.2011 alkaen. Voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisesti Nivalan Rätinki Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Nivalan kaupungille vuosien 2011 - 2014 ajan.
Nivalan Rätinki Oy ja Ylivieskan kaupunki/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Heta ovat sopineet, että 1.9.2014 alkaen Nivalan
Rätinki Oy ostaa alihankintana Ylivieskan kaupungin palvelukeskus
Hetalta Nivalan kaupungille tuottamansa palvelut. Kaupungin v. 2010
hyväksymän hankintasopimuksen mukaisesti Nivalan Rätinki Oy voi
käyttää alihankkijaa kaupungille tuottamissa palveluissa.
1.1.2015 alkaen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Nivalan kaupunki tulee ostamaan perustettavalta Hetapalvelut Oy:ltä, jonka
osakkaaksi lähtemisestä Nivala on tehnyt päätöksen.
Hetan kanssa tekemään alihankintasopimukseen liittyen Nivalan
kaupungin maksuliikenteen hoito siirtyy 1.9.2014 alkaen Nivalan Rätinki Oy:stä Ylivieskan kaupungin liikelaitos/talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetan hoidettavaksi. Maksuliikenteen kautta
lähtevät maksatukset hyväksyy Nivalan kaupunginhallituksen
27.2.2012 § 40 päätöksen mukaisesti kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksien saanut viranhaltija: Kari Valtanen, Päivi Karikumpu tai
Saara Mäenpää.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin maksuliikenteen hoitajaksi Ylivieskan kaupungin liikelaitos/talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus Hetan 1.9.2014 alkaen. Maksuliikennettä hoitaviksi
henkilöiksi Hetassa nimetään Satu Pirnes ja Anita Suotula. Varsinainen kaupungin pankkitilien käyttöoikeus on vain kaupungin viranhaltijoilla: Kari Valtanen, Päivi Karikumpu ja Saara Mäenpää kaupunginhallituksen päätöksen 27.2.2012 § 40 mukaisesti.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Satu Pirnes poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
_________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 74

§ 74, KH 23.3.2015 14:00
Valmistelija kaupunginkamreeri
Nivalan kaupungin maksuliikenteen hoito on tuotettu Kuntien Hetapalvelut Oy:n toimesta 1.9.2014 alkaen. Kuntien Hetapalvelut Oy:n
sisäisten tehtäväjärjestelyjen johdosta on tarpeen määritellä uudelleen ne henkilöt, jotka hoitavat Nivalan kaupungin maksuliikennettä,
jotta vältyttäisiin ns. vaarallisilta työyhdistelmiltä.
Kuntien Hetapalvelut Oy:n toimitusjohtaja on ehdottanut että Nivalan
kaupungin maksuliikenteen hoitajiksi määriteltäisiin 1.4.2015 alkaen
Satu Pirnes, Kaija Linnala sekä Saija Raasakka.
Valmistelijan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin maksuliikenteen hoitaviksi henkilöiksi Kuntien Hetapalvelut Oy:stä Satu Pirneksen, Kaija
Linnalan ja Saija Raasakan 1.4.2015 alkaen. Varsinainen kaupungin
pankkitilien käyttöoikeus on vain kaupungin viranhaltijoilla: Kari Valtanen, Päivi Karikumpu ja Saara Mäenpää kaupunginhallituksen
päätöksen 27.2.2012 § 40 mukaisesti.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Satu Pirnes poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Kuntien Hetapalvelut Oy
Kaupunginkamreeri

§ 75, KH 23.3.2015 14:00
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialista 29.1.2015
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 §).
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka
jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen
kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 §).
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset 29.1.2015 (§:t 1 - 11)
1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä.
2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi
3) eivät ole lainvastaisia
4) pannaan täytäntöön.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Johtoryhmän jäsenet
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Nivalan postijakelualueiden nimen yhtenäistäminen
Keskustan Sarjankylän paikallisyhdistys ry:n aloite
Tekninen lautakunta 12.6.2014 § 47
Valmistelija maanmittausteknikko
Keskustan paikallisyhdistys on tehnyt valtuustoaloitteen kaikkien
merkittävien yksityisteiden liittämisestä osoitejärjestelmään. Lisäksi
koko Nivalaan tulisi esittää vain yhtä postinumeroa (85500) ja - toimipaikkaa, Nivalaa.
Tekninen lautakunta on perustanut 6.5.2013 työryhmän uudistamaan
opaskarttaa. Työryhmän tarkoituksena on esittää uusia teitä nimettäväksi ja tutkimaan ja poistamaan mahdollisia opaskartassa olevia
selviä virheitä. Periaatteena teiden nimeämisille alunperin osoitejärjestelmää luodessa on ollut nimetä tie, jos se on ollut yli 300 m:ä pitkä pysyvän asutuksen tie tai lyhyempi, jos tien varrella on ollut kolme
pysyvästi asuttua asuinrakennusta.
Työryhmän periaate uusien teiden nimeämiselle tulisi pysyä pääsääntöisesti ennallaan. Lisäksi voitaisiin antaa osoitenimi teille, joiden varrella on yleisesti merkittävää toimintaa, tai nimeäminen muuten parantaa osoitejärjestelmän selkeyttä. Aikaisemmin nimettyjä teitä ei tulisi nimetä uudestaan, jos ei kysymyksessä ole virhe opaskartassa esim. kaksi saman nimistä tietä.
Työryhmä tulee esittämään uuden opaskartan nimistön aikanaan
tekniselle lautakunnalle päätettäväksi.
Valmistelijan ehdotus
Lautakunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa, että opaskarttatyö
on vireillä.
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Aimo Kaikkonen ei esteellisenä osallistunut tämän
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta
tämän asian käsittelyn ajaksi.
________________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 24.2.2015 § 11
Valmistelija maanmittausteknikko
Postinumeroasiaa on käsitelty osoitetyöryhmässä 27.1.2015, joka
esittää Nivalan postitoimipaikkojen nimien yhtenäistämistä.
Postiin on oltu yhteydessä postinumeroasiassa. Postin selvityksen
mukaan postinumeroalueiden muuttaminen yhdeksi alueeksi toisi
postinjakeluun huomattavia vaikeuksia eikä käytännössä onnistu.
Postinumeroalueiden nimien yhdenmukaistaminen siten, että vanha
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postinumero säilyisi ja postitoimipaikaksi tulisi kaikille sama eli Nivala, voisi onnistua.

Valmistelijan ehdotus
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi Postille
Nivalan postinumeroalueiden nimien yhtenäistämistä siten, että jokaisella Nivalan postitoimipaikan nimeksi tulisi Nivala. Esim 85640
Nivala (nykyinen 85640 Maliskylä).
Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 76
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
asiasta.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Posti
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Lausuntopyyntö 110 kV voimajohtohankkeesta Kotoneva – Uusinivala
Valmistelija ympäristösihteeri
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö.
Asia:
TLT-Engineering Oy on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa
PROKON Wind Energy Finland Oy:n 110 kV voimajohtohankkeesta
Kotoneva – Uusnivala. Voimajohto on tarkoitus rakentaa Kalajoen ja
Kannuksen alueilla sijaitsevan Mutkalammin tuulipuiston liittämiseksi
Uusnivalan sähköaseman kautta Suomen kantaverkkoon.
Rakennettavan voimajohdon kokonaispituus on n. 42 km. Käytettävä
pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputkipylväs. Valtakunnallisesti arvokkaalla Kalajokilaakson maisema-alueella johto on YVAmenettelyn yhteysviranomaisen määräyksestä esitetty toteutettavaksi maakaapelina. Maakaapeliosuuden pituus on n. 8,3 km.
Ilmajohdon vaatima maa-aluetarve on 26 metriä leveä johtoaukea
sekä tämän molemmin puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet.
Maakaapelien asentamiseen tarvittavan työaikaisen alueen leveys
on peltoalueella n. 25 - 26 metriä. Lunastettavan, lopullisen käyttöoikeusalueen leveys on 10 metriä.
Mutkalammin tuulipuistohankkeen YVA-selostukseen sisältyvässä
110 kV liityntäjohdon ympäristöselvityksessä Route 6:n VE1, VE2 ja
VE3 osoittautuivat parhaimmiksi sijoitusvaihtoehdoiksi. Hankkeen
ympäristöselvityksen lisäselvityksessä näistä vaihtoehto VE3 on todettu sopivimmaksi.
Nivalan kaupungin puoleisilla alueilla kaikki mainitut reittivaihtoehdot
sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueelle, joten ne on esitetty toteutettavaksi maakaapelina.
Parhaimpana vaihtoehtona esitetty linjaus, eli ROUTE 6 VE3 sijoittuisi Nivalan kaupungin alueelle Padingissa ja Vuolteella n. 6 100
metrin matkalla ja edelleen radan varressa n. 950 metrin matkalla.
Vaihtoehto VE1 noudattaisi pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta
vaihtoehdon VE3 linjausta. Näiden vaihtoehtojen osalta johtokäytävästä n. 3 700 metriä sijoittuisi peltoalueelle ja 3 350 metriä metsäsaarekkeisiin.
Vaihtoehdoista pohjoisempi linjaus, eli ROUTE 6 VE2 kulkisi Nivalan
kaupungin alueella, Jaakolanrannassa n. 500 metrin matkalla ennen
kuin se palaisi takaisin Ylivieskan puolella radan pohjoispuolelle.
Radan varressa johtolinja sijoittuisi Nivalan puolelle n. 950 metrin
matkalla. Tässä vaihtoehdossa Nivalan alueella johtokäytävää sijoittuisi peltoalueelle 730 metriä ja metsään 720 metriä.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunginhallitus on ottanut kantaa vaihtoehtoisiin johtolinjauksiin jo Mutkalammin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten
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arviointiselostuksen yhteydessä. Silloin kaupunginhallitus katsoi, että
alueen asutukselle ja viljelysalueiden käytölle aiheutuvan haitan sekä maisemavaikutusten perusteella sähkönsiirtoreitin loppuosalla linjaus tulisi toteuttaa pohjoisemman reitin, eli vaihtoehdon ROUTE 6
VE2 mukaisesti.
Kaupunginhallitus toteaa, että tässä pohjoisemmassa vaihtoehdossa
johto sijoittuisi 3 800 metrin matkalta Ylivieska – Iisalmi radan varteen, jolloin sen vaikutukset maankäyttöön olisi maakaapelin vaatimat käyttöaluerajoitukset huomioiden huomattavasti pienemmät,
kuin eteläisimmillä vaihtoehdoilla. Myös viljelyalueiden salaojituksiin
tällä vaihtoehdolla olisi selvästi pienemmät vaikutukset, koska linjaus
kulkee pidemmän matkan olemassa olevan rautatien reunassa.
Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus pitää parhaimpana vaihtoehtona maakaapelin sijoittamista Nivalan kaupungin puoleisella
alueella vaihtoehdon Route 6 VE2 mukaisesti. Johtoalueelle haettava käyttöoikeus tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan sopimusteitse.

Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 68 jälkeen.
Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi selvitti asiaa kaupunginhallitukselle klo 16.25 alkaen.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

TLT-Engineering Oy
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Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi
Valmistelija ympäristösihteeri
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö.
Asia:
Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa ehdotuksesta Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sen osana olevasta ympäristöselostuksesta.
Lausunnolla oleva ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on tulvariskien hallinnasta annettavan lain (620/2010)
10 §:n mukainen ja sen osana oleva ympäristöselostus 13 §:n mukainen.
Lausunnossa pyydetään erityisesti kaupungin näkemystä siitä, saavutetaanko valituilla tulvariskien hallinnan toimenpiteillä tavoitellut tavoitteet, ovatko toimenpiteet riittäviä, realistisia ja toteuttamiskelpoisia.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ehdotuksessa
tulvariskien hallintasuunnitelmaksi valitut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti riittävät Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallitsemiseksi
poikkeuksellisissakin tulvissa.
Pidisjärven ylä- ja alapuolisten pengerrysalueiden käyttöön tulvaaltaana kaupunginhallitus suhtautuu kuitenkin varauksellisesti. Toimenpiteen käyttö tulvansuojelussa vaatisi tarkempia selvityksiä ja laskelmia. Kyseiset alueet ovat pääsääntöisesti salaojitettuja peltoja,
jossa tulvavesien pidättäminen saattaisi aiheuttaa merkittävää haittaa ojitusten kunnossapidolle ja viljelytoimenpiteille. Tulvavesien viipymisestä aiheutuva viivästys kylvötöiden aloittamiseen vaikuttaisi
merkittävästi kyseisten peltoalueiden viljelyn onnistumiseen ja kannattavuuteen.
Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus katsoo, että tulvavesien
johtaminen peltoalueille ei todennäköisesti ole taloudellisesti toteuttamiskelpoinen tapa pienentää tulvimisesta aiheutuvia haittoja merkittävällä tulvariskialueella.
Erityisesti yhteiskunnan perustoimintojen kannalta elintärkeiden kohteiden sekä toistuvasti tulvavaaran alle jäävien yksittäisten rakennusten suojaaminen harvinaisiltakin tulvilta olisi kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kustannustehokkainta toteuttaa kohdekohtaisten tulvansuojelurakenteiden avulla.
Muutoin hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat Nivalan
kaupunginhallituksen mielestä kokonaisuutena arvioiden realistisia ja
siten toteuttamiskelpoisia.
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Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi selvitti asiaa kaupunginhallitukselle.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Em. lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa
tarkennusesityksen valmistelijan ehdotuksen toisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen, joka muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
Pidisjärven ylä- ja alapuolisten pengerrysalueiden käyttöön tulvaaltaana kaupunginhallitus suhtautuu kielteisesti.
Kaupunginhallitus hyväksyi tarkennetun esityksen yksimielisesti.

OTE:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
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Vastinepyyntö Belvedere Mining Oy:n valitukseen (Hituran kaivoksen jätevesien nikkelipitoisuuden alentaminen 02087/14/5399)
Valmistelija tekninen johtaja
Oheismateriaali: Vastinepyyntö.
Vaasan Hallinto-oikeus on 24.2.2015 pyytänyt Nivalan kaupungin
lausuntoa Belvedere Mining Oy:n valituksesta Hituran kaivoksen jätevesien nikkelipitoisuuden alentamista koskevassa ympäristölupaasiassa.
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on 20.11.2014 antanut päätöksen Hituran kaivoksen jätevesien nikkelipitoisuuden alentamista
koskevassa ympäristölupa-asiassa. Lupapäätöksessä aluehallintovirasto on muuttanut lupamääräykset 3 ja täydentänyt sitä uudella lupamääräyksellä 7a. (muutokset kursiivilla)
Muutetun lupamääräyksen nro 3 mukaan:
Rikastushiekka-altaan läntisen ympärysojan vesi on käsiteltävä rikastamolla ja palautettava prosessivedeksi. Kaivoksen rikastamon jätevedet ja jätealueen suoto- ja valumavedet on,
siltä osin kuin niitä ei kierrätetä rikastamolla käytettäväksi,
johdettava eristysojaa 1 ja Ainasojaa pitkin Kalajokeen. Jätevedet on käsiteltävä siten, että eristysojaan 1 johdettavien vesien kiintoainepitoisuus saa olla enintään 20 mg/l, nikkelipitoisuus enintään 0,5 mg/l ja PH 6,0 – 9,0. Lisäksi jätevesien aiheuttaman vuotuisen nikkelikuormituksen Kalajokeen on oltava
alle 200 kg.
Uuden lupamääräyksen nro 7 mukaan:
Lupamääräysten 3 ja 5 mukaisesti vesistöön johdettavien kaivostoiminnan päästöjen seurauksena veden liukoinen nikkelipitoisuus ei saa ylittää vesistöissä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen
liitteessä 1 c) sisämaan pintavesille säädettyjä ympäristölaatunormeja (AA-EQS) tarkkailtuna siten, kuin mainittu asetus
edellyttää.
Luvan saajan on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti
päivitetty käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen
kanssa sovittavana aikana, kuitenkin vuoden 2014 kuluessa.
Tarkkailusuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon
muun muassa ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt tarkkailua
koskevat vaatimukset.
Päätöstä on perusteltu sillä, että lupamääräysten tulee perustua
parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämiseen. Hakemuksen ja
muilta Suomessa toimivilta nikkelikaivoksilta saatujen kokemusten
perusteella jätevesien nikkelipitoisuuden vähentäminen tasolle 0,5
mg/l on ollut yleisesti mahdollista suhteellisen kohtuullisin kustan-
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nuksin. Tämä taso on siten saavutettavissa myös Hituran kaivoksella
esimerkiksi hydroksidisaostuksella tai muulla parhaalla käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset täyttävällä menetelmällä.
Nikkelin tehokas saostaminen hydroksidina edellyttää PH:n nostamista tasolle 9,5. Nikkelin saostuksen helpottamiseksi käsitellyn jäteveden PH:n yläraja-arvo on nostettu 8,5:stä 9,0:aan.
Valittajan vaatimukset:
Belvedere Mining Oy on valituksessaan pyytänyt, että Vaasan Hallinto-oikeus:
1. Muuttaa lupamääräyksen 3 kappaletta 2 siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu seuraavasti: (muutokset kursiivilla)
Jätevedet on käsiteltävä siten, että 12 kuukauden kuluessa siitä,
kun päätös saa lainvoiman, eristysojaan 1 johdettavien vesien
kiintoainepitoisuus saa olla enintään 20 mg/l, nikkelipitoisuus
enintään 1,0 mg/l ja PH 6,0 – 9,5. Lisäksi jätevesien aiheuttaman vuotuisen nikkelikuormituksen Kalajokeen on oltava alle
200 kg.
2. Muuttaa lupamääräyksen 7a kappaletta 2 siten, että se muutoksen jälkeen kuuluu seuraavasti: muutokset kursiivilla)
Luvan saajan on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti
päivitetty käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen
kanssa sovittavana aikana, kuitenkin 12 kuukauden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman. Tarkkailusuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon muun muassa ELY-keskuksen
lausunnossa esitetyt tarkkailua koskevat vaatimukset.
Yhtiö on perustellut vaatimustaan mm. sillä, että nikkelipitoisuuden
alentaminen tasolle 0,5 mg/l aiheuttaisi noin kolminkertaiset kustannukset vähennettyä nikkelikiloa kohden verrattuna tasoon 1,0 mg/l.
Kustannusten lisäksi on huomioitava, että pitoisuuden alentaminen
tasolle 0,5 mg/l jouduttaisiin käyttämään pysyvää kemikalisointia,
mikä johtaisi selkeästi suurempiin lietemääriin.
Alemman nikkelitason saavuttaminen edellyttäisi todennäköisesti
myös rikkihapon käyttöä PH:n pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla,
jolloin johdettavan jäteveden sulfaattitaso nousisi nykyisestä, mikä
taas ei ole ympäristönsuojelullisesti perusteltua. Jotta jätevesien käsittely voidaan sekä kaivoksen toiminnan jatkuessa, että myös kaivostoiminnan luonteesta johtuen, mahdollisen kaivoksen tuotannon
keskeyttämisen aikana mahdollisimman pitkälti toteuttaa ympäristönsuojelun kannalta perustellulla tavalla siten, että PH-tasoa koskeva vaatimus täytetään ilman jäteveden sulfaattitason nousemisesta
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, tulee PH-raja asettaa tasolle 9,5.
Perusteluissa on myös viitattu siihen, että Hituran kaivos on vanha
laitos, jota ei voida verrata uudempiin kaivoksiin, jossa jo lähtökoh-
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taisesti on olemassa paremmat rakenteelliset lähtökohdat nikkelipitoisuuden alentamiselle. Hituran luvassa edellytetyn raja-arvon saavuttaminen edellyttäisi kaivosalueelle rakennettavaksi uusia altaita
sammutetun kalkin valmistusta, vesien kemikalisointia sekä laskeutusta varten.
Yhtiön näkemyksen mukaan nikkelipitoisuuden raja-arvon asettamisesta 1,0 mg/l asettamisesta ei seuraa ympäristönsuojelulaissa kiellettyä haittaa tai muuta seurausta, joka estäisi ko. tason soveltamisen. Ympäristönsuojelulain 43 § mukainen kokonaisharkinta huomioiden ei nikkelipitoisuuden alentaminen tasolle 0,5 mg/l ole siten perusteltua. Näin ollen yhtiön vaatimus tulee hyväksyä ja lupamääräyksen nikkelipitoisuuden raja-arvo muuttaa tasolle 1,0 mg/l.

Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupungin tekninen lupajaos on lupahakemuksen käsittelyvaiheessa antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan Hituran kaivoksella nikkelipitoisuuden alentaminen tasolle 0,5 mg/l aiheuttaisi saavutettavaan vesiensuojelulliseen tai kalastolliseen hyötyyn nähden
merkittävät lisäkustannukset verrattuna tasoon 1,0 mg/l. Ottaen
huomioon kuivatusvesien käsittelyyn käytettävien kemikaalien määrä
ja niiden PH-arvoa kohottavat vaikutukset, ei jäännöspitoisuuden
alentamista tasolle 0,5 mg/ voida pitää perusteltuna.
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa
on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet,
jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön
kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.
Edellä mainituin perustein Nivalan kaupunginhallitus toteaa, että luvan haltijan vaatimukseen nikkelipitoisuuden raja-arvon alentamiseen nykyisestä tasosta 2,5 mg/l tasolle 1,0 mg/l voidaan ympäristöön kohdistuvien kokonaisvaikutusten perusteella suostua. Myös
toimenpiteiden toteuttamisen aikataulua voidaan muuttaa valittajan
esittämällä tavalla siten, että jätevesien käsittelyn tehostaminen tulee toteuttaa 12-kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 80 jälkeen.
Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi selvitti asiaa kaupunginhallitukselle.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
OTE:

Vaasan hallinto-oikeus
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Vastinepyyntö Belvedere Mining Oy:n valitukseen (Hituran kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittäminen, 02086/14/5399)
Valmistelija tekninen johtaja
Oheismateriaali: Vastinepyyntö
Vaasan Hallinto-oikeus on 24.2.2015 pyytänyt Nivalan kaupungin
lausuntoa Belvedere Mining Oy:n valituksesta Hituran kaivoksen
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittämistä koskevassa
ympäristölupa-asiassa.
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on 20.11.2014 antanut päätöksen Hituran kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
päivittämistä koskevassa ympäristölupa-asiassa. Lupapäätöksellä
aluehallintovirasto on täydentänyt 13.8.2010 antamaansa Hituran
kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 66/10/1 uudella lupamääräyksellä nro 24a. Määräyksen mukaan:
Ajantasainen jätehuoltosuunnitelma on liitettävä ympäristö- ja
vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamishakemukseen.
Rikastushiekka-allasta koskeva pelastussuunnitelma on tarkistettava mm. yhteyshenkilöiden osalta ja toimitettava
28.2.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselle. Tämän jälkeen pelastussuunnitelma on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kolmen
vuoden välein.
Luvan saajan on toimitettava ELY-keskukselle vuoden 2015
aikana selvitys rikastushiekan ja kiillegneissisivukiven neutraloitumispotentiaalista kavannaisjätteistä annetun asetuksen
190/2013 liitteen 1 mukaisella testillä määritetysti (EN 15875
staattinen testi). Rikastushiekka-alueelta otettujen näytteiden
tulee edustaa riittävän monipuolisesti alueen eri osa-alueita
ottaen huomioon mm. eri syvyydet ja reuna-alueet.
Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai
hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kavannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava. Lupaa on tällöin muutettava ympäristönsuojelulaissa säädetyllä tavalla.
Luvan saajan on toimitettava ELY-keskukselle hyväksyttäväksi esitys kaivannaisjätteiden jätealueiden suotovesien tarkkailun tehostamisesta ELY-keskuksen kanssa sovittuna ajankohtana, kuitenkin vuoden 2014 aikana. Tarkkailua on muutettava siten, että sen avulla voidaan luotettavasti arvioida eri kaivannaisjätteen jätealueiden aiheuttamat päästöt. Tarkkailussa
on oltava mukana kattavasti kaikki pilaamisen vaaraa aiheuttavat aineet ja yhdisteet.
Luvan hakijan vaatimukseen lupamääräyksen 25 muuttamiseksi
aluehallintovirasto ei kuitenkaan ole suostunut. Lupamääräyksen
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HALL: 21/2015
mukaan rikastushiekka-alue luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa
aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi.
Päätöstä olla muuttamatta jätealueen luokitusta on perusteltu sillä,
ettei hakemuksessa on esitetty sellaisia perusteita, että lainvoimaisen ympäristöluvan mukaisia jätealueiden luokitteluja olisi tarpeen
muuttaa. Rikastushiekka-altaan reunapadon murtuessa saattaa aiheutua kaivannaisjätteistä annetun asetuksen liitteen 2 tarkoittamaa
ihmishenkien menetyksen vaaraa muun muassa läheisellä maantiellä nro 7630 oleville kulkijoille sekä läheisen Töllinperänkylän asukkaille.
Valittajan vaatimukset:

:
Belvedere Mining Oy on valituksessaan pyytänyt, että Vaasan Hallinto-oikeus;
Ensisijaisesti hyväksyy yhtiön hakemuksen siltä osin, kuin siinä on pyydetty, että Hituran rikastushiekka-alue luokitellaan
lupamääräyksessä nro 25 ”ei suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi” tai ”muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi”
Toissijaisesti, mikäli yhtiön ensisijaista vaatimusta ei hyväksytä, pyytää lausuntoa patoturvallisuusviranomaiselta, Kainuun
ELY-keskukselta, rikastushiekka-alueen riskinarvion riittävyydestä ja rikastushiekka-alueen luokituksesta.
Yhtiö on perustellut vaatimustaan mm. sillä, että luvan mukainen
luokittelu ei täytä suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston
asetuksen (190/2013) liitteessä 2 asetettuja kriteerejä.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunginhallitus katsoo, että Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueen luokittelua ei ole tarpeen muuttaa.
Huomioiden läheisen tien nro 7630 käyttäjät sekä Töllinperän alueen
asukkaat, saattaa rikastushiekka-alueen murtumisesta aiheutua ihmishenkien menetyksen vaaraa, joten alue on syytä luokitella suuronnettomuuksien vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 81 jälkeen.
Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi selvitti asiaa kaupunginhallitukselle.
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Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Vaasan hallinto-oikeus
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HALL: 20/2015

Vastinepyyntö Belvedere Mining Oy:n valitukseen (Hituran kaivoksen sulkemisen toteutussuunnitelma, 02085/14/5399)
Valmistelija tekninen johtaja
Oheismateriaali: Vastinepyyntö
Vaasan Hallinto-oikeus on 24.2.2015 pyytänyt Nivalan kaupungin
lausuntoa Belvedere Mining Oy:n valituksesta kaivoksen sulkemisen
toteutussuunnitelmaa koskevassa ympäristölupa-asiassa.
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on 20.11.2014 antanut päätöksen Hituran kaivoksen sulkemisen toteutussuunnitelmaa koskevassa
asiassa. Lupapäätöksellä aluehallintovirasto on täydentänyt
13.8.2010 antamaansa Hituran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 66/10/1 uusilla lupamääräyksillä nro 54a, 54b, 54c, 54d,
54e, 54f ja 54g sekä muuttanut lupamääräyksiä nro 29 ja 60 ja täydentänyt lupamääräystä nro 24.
Uudet lupamääräykset koskevat mm. rikastushiekka-alueen sulkemisen teknisiä ratkaisuja, serpentiniitti-sivukivikasan rakenteita ja
sulkemistöiden toteuttamista 30.9.2017 mennessä, kiillegneissisivukivikivikasan teknisiä rakenteita ja sulkemistöiden toteuttamista
30.9.2017 mennessä, yksityiskohtaista suunnitelmaa likaantuneiden
vesien johtamisesta ja käsittelystä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen, kaivosalueella olevien pilaantuneiden maa-alueiden käsittelyä
sekä rikastushiekka- ja sivukivialueiden sulkemistoimenpiteitä koskevien yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisen aikataulua.
Muutetut lupamääräykset koskevat olemassa olevan rikastushiekkaalueen enimmäistäyttökorkeutta ja sulkemistoimenpiteiden toteuttamista 30.9.2017 mennessä sekä kaivoksen sulkemistöiden varmistamiseksi asetettavan vakuuden korottamista nykyisestä 2 000 000
eurosta 4 268 080 euroon (sis. alv 24%). Täydennetty lupamääräys
koskee käytöstä poistettujen kaivannaisjätteiden jätealueiden pintarakenteita ja muiden päästöjen rajoittamiseksi tarpeellisten rakenteiden toimintakuntoisena pitämistä sekä suljetulta kaivosalueelta kerättyjen vesien käsittelyjärjestelmien ylläpitoa ja seurantaa.
Valittajan vaatimukset:
Belvedere Mining Oy on valituksessaan edellyttänyt, että lupamääräyksiä muutetaan seuraavasti: (Muutokset kursiivina).
Lupamääräys nro 29 muutetaan seuraavasti: Alueen sulkemistoimenpiteet on tehtävä 2 vuoden kuluessa siitä, kun alue on täytetty lopulliseen korkeuteensa tai yhtiö on tehnyt päätöksen kaivostoiminnan ja rikastuksen lopettamisesta Hituran kaivosalueella.

Lupamääräyksen 54a kappale 4 muutetaan seuraavaan muotoon:
Rikastushiekka-altaan pinta on peitettävä vähintään 20 cm:n paksuisella moreenilla tai muulla vastaavalla materiaalilla, jonka vedenläpäisevyys on enintään 1x10-8 m/s.
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Lupamääräys nro 54b muutetaan seuraavaan muotoon: Serpentiniitti-sivukivikasan sulkeminen on toteutettava 7.2.2012 päivätyn ja myöhemmin täydennetyn Hituran kaivoksen sulkemisen toteutussuunnitelman
ja sen liitteenä olevien piirustusten mukaisesti.
Sivukivialueen tasanteet ja luiskat on sulkemissuunnitelmassa yksilöidyillä
alueilla peitettävä keskimäärin vähintään 10 cm:n paksuisella, ensisijaisesti kaivoksen maanpoistoalueelta otettavalla kasvillisuuden
muodostumista edistävällä kerroksella ja toissijaisesti keskimäärin vähintään 10 cm:n paksuisella muulla vastaavalla kasvillisuuden edistävällä
kerroksella ja nurmetettava.

Suoto- ja valumavedet on johdettava avolouhokseen tai kaivoksen
vesienkäsittelyjärjestelmään.
Serpentiniitti-sivukivikasan sulkemistoimenpiteet on käynnistettävä
viimeistään vuoden 2017 aikana. Toimenpiteet voidaan saattaa päätökseen vaiheittain, tarkoituksenmukaisella tavalla kaivostoimintaan liittyen kuitenkin niin, että ne saadaan päätökseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun ely-keskus on hyväksynyt sille lupamääräyksen 54g mukaisesti toimitettavat rikastushiekka-alueen ja sivukivialueiden sulkemistoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat, työselostukset ja sulkemisen yksityiskohtaiset aikataulut.

Lupamääräys nro 54c muutetaan seuraavaan muotoon:
Kiillegneissi-sivukivikasan sulkeminen on toteutettava 7.2.2012 päivätyn
ja myöhemmin täydennetyn Hituran kaivoksen sulkemisen toteutussuunnitelman ja sen liitteenä olevien piirustusten mukaisesti.
Sivukivialueen tasanteet ja luiskat on sulkemissuunnitelmassa yksilöidyillä
alueilla peitettävä ensisijaisesti vähintään 50 cm:n paksuisella, kaivok-

sen maanpoistoalueelta otettavalla huonosti vettä läpäisevällä hienoainesmoreeni- ja savimaakerroksella sekä kasvillisuuden muodostumista edistävällä kerroksella ja toissijaisesti vähintään 50 cm:n paksuisella, muuta vastaavaa, huonosti vettä läpäisevää materiaalia olevalla
kerroksella sekä kasvillisuuden muodostumista edistävällä kerroksella ja

nurmetettava.
Suoto- ja valumavedet on johdettava avolouhokseen tai kaivoksen
vesienkäsittelyjärjestelmään.
Kiillegneissi-sivukivikasan sulkemistoimenpiteet on käynnistettävä
viimeistään vuoden 2017 aikana. Toimenpiteet voidaan saattaa päätökseen vaiheittain, tarkoituksenmukaisella tavalla kaivostoimintaan liittyen kuitenkin niin, että ne saadaan päätökseen kahden vuoden kuluessa siitä, kun ely-keskus on hyväksynyt sille lupamääräyksen 54g mukaisesti toimitettavat rikastushiekka-alueen ja sivukivialueiden sulkemistoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat, työselostukset ja sulkemisen yksityiskohtaiset aikataulut.

Lupamääräyksen 54g kappaleen 1 teksti muutetaan seuraavaan
muotoon:
Lupamääräyksessä 54a, 54b ja 54c määrätyt rikastushiekka-alueen
ja sivukivialueiden sulkemistoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset
rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat sekä työselostukset ja sulkemisen yksityiskohtaiset aikataulut on toimitettava hyväksyttäväksi
ELY-keskukselle 6 kuukauden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman.
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Lupamääräyksen 60 kappaleen 1 teksti muutetaan seuraavaan muotoon:
Kaivoksen sulkemistöiden varmistamiseksi ja suljetulta kaivosalueelta kerättyjen vesien käsittelemiseksi ja tarkkailemiseksi luvan saajan
on asetettava 2 572 724 euron kokonaisvakuus. Yhtiön jo asettama
2 000 000 euron vakuuden lisäys 572 724 euroa tulee asettaa 12 kuukauden kuluessa siitä, kun päätös saa lainvoiman; sekä.

Muuttaa vakuutta koskevan lupamääräyksen 60 kappaleen 4 seuraavaan muotoon:
Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuutuskauden päättymistä. Kaivannaisjätealueiden vakuuden
määrä on tarkistettava 3 vuoden välein siten, että riittävä vakuus on käytettävissä myös jätealueiden sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja muun

jälkihoidon päättymiseen saakka.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunginhallitus katsoo, että valittajan esittämiin rikastushiekka-alueen peittämistä ja maisemointia koskeviin vaatimuksiin
voidaan suostua toiminnanharjoittajan esittämällä tavalla siten, että
kaivoksen sulkemisen toteutussuunnitelma ei estä voimassa olevan
ympäristöluvan mukaista nikkelin louhintaan ja rikastukseen perustuvaa kaivostoimintaa Hituran kaivosalueella.
Myös serpentiniitti- ja kiillegneissi-sivukivikasojen luiskakaltevuutta ja
maisemointia koskeviin vaatimuksiin voidaan suostua. Sivukivikasojen voidaan katsoa sellaisenaan kuuluvan osana Nivalan kulttuurimaisemaan. Luiskakaltevuus tulee olla sellainen, että niiden pysyvyys voidaan varmistaa, eikä niistä maisemointitöiden jälkeen aiheudu vaaraa turvallisuudelle. Maisemointitöiden toteuttamisen aikataulun osalta kaupunginhallitus katsoo, että hallinto-oikeus voi muuttaa lupamääräyksiä siten, että kaivosyhtiölle jää vähintään 2 vuotta 9
kuukautta aikaa sulkemistoimenpiteiden suorittamiseen lupapäätöksen lainvoimaisuudesta.
Vakuuden määrän osalta kaupunginhallitus toteaa, että sen tulee
vastata jälkihoitotöiden todellisia kustannuksia siinä tapauksessa, että yhtiö itse on kykenemätön huolehtimaan velvoitteistaan.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Päätös
Tämä käsiteltiin §:n 78 jälkeen.
Ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi selvitti asiaa kaupunginhallitukselle.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OTE:

Vaasan hallinto-oikeus
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Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 13.3.2014
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen asialista
Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen 13.3.2015 tekemät
päätökset.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Tämä asia käsiteltiin §:n 76 jälkeen.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
Nivalan kaupunki
Esityslistat ja pöytäkirjat
Tarkastuslautakunta
-Pöytäkirjanote18.2.2015 § 1, Laskujen hyväksyminen vuonna 2015.
Viranhaltijapäätökset
-Kaupunginkamreeri 19.3.2015 nro 7: Tilapäislaina Nivalan kaupungille.
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry
-Tiedote kunnille henkilökohtaisen avun työnantajamallin ongelmista.
Keskipiste-Leader ry
-Jaksolla 1.1.-31.12.2014 rahoietut LEADER-hankkeet ja yhteenveto
2007-2013 tilanteesta.
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
-Kuntakierros 2015.
Kunnallistieteen yhdistys
-Jäsenkirje 1/2015.
Kuntatyönantajat
-Tasa-arvolain osittaisuudistus 1.1.2015 lukien.
Kuntarahoitus Oyj
-Yhtiökokous 26.3.2015.
Oulun Eteläisen EU-tietokeskus
-Nivala-Haapajärven seutukunnan, Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Ylivieskan seutukunnan väkilukutilastot.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen 13.3.2015 esityslista, liitteet ja oheismateriaalit.
-Yhtymähallituksen kokouksen 13.3.2015 pöytäkirja.
-Yhtymäkokous ti 21.4.2015 klo 16.00 Sievissä.
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
-Sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2015.
Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy
-Kutsu ja esityslista yhtiökokoukseen 23.3.2015.
Sosiaali- ja terveysministeriö
-KEHAS-seurantaryhmän alueellinen kierros - keskustelutilaisuus.
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Suomen Kotiseutuliitto
-Mistä löytyy Vuoden kotiseutuyhdistys?
Suomen Kuntaliitto
-Kysely kunnille ja paikallisille lomitusyksiköille lomituspalveluiden
järjestämisestä tulevaisuudessa.
Valtiovarainministeriö
-Asiakaspalvelu2014 –hankkeen tiedote 1/2015.
Koulutukset ja tapahtumat
Aluekoulutus
-EU-rahoituksen tehopäivä, Oulu 8.4.2015
-Uusi varhaiskasvatuslaki, Oulu 21.4.2015
-Julkisen hankinnan hyvä ja tehokas toteuttaminen käytännössä,
Oulu 22.4.2015
-Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä,
Oulu 24.4.2015.
Muita esitteitä.
Vt. kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei
ole käytetty.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 26.3.2015.
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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 68, 69, 73, 75, 82, 83
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 70-72, 74, 76-81
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
70-72, 74, 76-81
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
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Toimitusosoite
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.

§ 9998, KH 23.3.2015 14:00
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

