§ -2, KH 9.5.2016 15:00
Kokousaika

Maanantai 9.5.2016 klo 15.00

Kokouspaikka

Kellarin 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 12.5.2016 hallintosihteerin työhuoneessa

JARMO VUOLTEENAHO
Jarmo Vuolteenaho
Puheenjohtaja

LIISA HANKONEN
Liisa Hankonen
pöytäkirjanpitäjä

§ -1, KH 9.5.2016 15:00
Kokousaika

9.5.2016 kello 15.00 - 18.00

Kokouspaikka

Kellarin kokoushuone

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

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan tarkistus

Läsnä
X
puheenjohtaja
X
1. vpj.
X
jäsen
Erkkilä Eero
X
”
Päivärinta Mikko
X
Raudaskoski Jarmo ”
X
Niinikoski Eija-Riitta ”
Poissa
”
Pirnes Satu
X
2. vpj.
Ahlholm Jani
Poissa
Jäsen
Pyykkönen Kaarina
x
varajäsen
Suni Hilkka
X
kv:n pj.
Kangas Esko
X
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
X
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
X
kaupunginjohtaja
Karikumpu Päivi
X
hallintojohtaja
Hankonen Liisa
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Asialistan mukaiset §:t 90-99
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Mikko Päivärinta ja Jarmo Raudaskoski

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Pöytäkirjanpitäjä

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

Nivala 11.5.2016
Allekirjoitukset

Mikko Päivärinta
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Jarmo Raudaskoski

12.5.2016 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Liisa Hankonen

§ 90, KH 9.5.2016 15:00
Työllistämistoimet/lisämääräraha
Oheismateriaali: Laskelma palkkatukityöllistämisestä
Työttömyysturvalain muutoksella kunnan velvoitteet työmarkkinatukeen osallistumisesta muuttuivat 1.1.2015. Aiemmin kunnan velvollisuus osallistua työmarkkinatuen maksamiseen alkoi, kun työttömyys
oli henkilöllä kestänyt yli 500 päivää. Lain muutoksella kunnan osuus
työmarkkinatuesta alkaa nyt, kun työttömyys on henkilöllä kestänyt
yli 300 päivää. Kunnan maksuosuus oli aiemmin aina 50 %, nyt
osuus on 50% 300-999 päivän työttömyydessä ja 70% yli 1000 päivän työttömyydessä. Laki muutos nosti työmarkkinatuen saajien
määrää Nivalassa yli kolmanneksella ja työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 200 000€/vuosi.
Nivalan kaupunki on lähtenyt kehittämään työllisyyden hoitoa perustamalla Nivalan Työpaja säätiön 1.7.2015. Säätiö on kyennyt kaksinkertaistamaan työpajapaikat ja niissä olevat asiakaspaikat. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousu on kuitenkin ollut talousarviossa
arvioitua voimakkaampaa. Jotta kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta saadaan pienennettyä, se vaatii edelleen aktiivisempaa otetta
työllistämiseen. Yhtenä keinona on lisätä palkkatukityöllistämistä Nivalan Työpaja säätiön kautta sekä panostaa asiakkaiden terveyden
ja työkyvyn tukemiseen ja selvittämiseen.
Mikäli ei tehdä mitään aktivointitoimia työllisyyden hoidossa, kasvaa
kunnan työmarkkinatuen kuntaosuus budjetoidusta tänä vuonna ennusteen mukaan 460 000 eurosta 475 000 euroon.
Käsittely
Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtaja Tuomas Sarjanoja esitteli
Työpajasäätiön toimintaa ja suunnitelmia. Hallintojohtaja esitteli laskelmia kunnan työmarkkinatuesta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan
myöntämistä Nivalan työpajasäätiön ostopalveluihin (kp 1280) sekä
velvoitetyöllistämisen palkkakuluihin 60 000 €. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä työttömien terveystarkastukseen työkyvyn selvittelyä varten 10 000 € (kp
1208).
Lisämääräraha katetaan vähentämällä kunnan osuutta työmarkkinatuesta.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merk. Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtaja Tuomas Sarjanoja oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.00-15.35.
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§ 91, KH 9.5.2016 15:00
Jatkotoimenpiteistä päättäminen/Työryhmän nimeäminen/Katsaus vanhusten hoito- ja
asumispalveluihin Nivalassa
Kaupunginhallitus 15.2.2016 § 17
Peruspalvelukuntayhtymän edustajat antavat katsauksen vanhusten
hoito- ja asumispalveluihin Nivalassa.
Käsittely
Johanna Kiiskilä(Ppky Kallio, kuntayhtymän johtaja), Reetta
Hjelm(Ppky Kallio, palvelujohtaja) ja Pirjo Matikainen(Ppky Kallio,
hyvinvointipalvelujohtaja) esittelivät vanhusten hoito- ja asumispalveluiden nykytilaa Nivalassa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja käy evästyskeskustelun jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Merk.
Johanna Kiiskilä, Reetta Hjelm ja Pirjo Matikainen olivat läsnä tämän
pykälän käsittelyn ajan klo 15.10-16.32. Jarmo Pihlajaniemi poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.19.
__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 29.2.2016 § 37
Nivalan kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 on yhdeksi tavoitteeksi määritetty, että Nivalan kaupunki käynnistää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kansa vanhusten hoito- ja asumispalvelujen kehittämishankkeen. 15.2.2016 pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat antoivat tilannekatsauksen vanhusten asumis- ja hoitopalveluista.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhusten hoito- ja asumispalveluja Nivalassa.
Työryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmään kutsutaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat palvelujohtaja Reetta Hjelm, hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen,
Nivalan Vuokrakotien toimitusjohtaja Johanna Laitala sekä Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimitusjohtaja Esa Pekkarinen. Työryhmä voi
täydentää kokoonpanoaan. Kaupunginhallitus nimeää edustajansa
keskuudestaan.
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Käsittely
Käydyn keskustelun aikana Eija-Riitta Niinikoski esitti työryhmään lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenahoa ja
hänen varalleen Jani Ahlholmia sekä Satu Pirnestä ja hänen varalleen Eeva-Leena Ainasojaa. Niinikoski esitti työryhmään myös teknisenlautakunnan puheenjohtaja Taimo Honkalaa ja hänen varalleen
varapuheenjohtaja Jussi Palolaa. Kaupunginhallitus kannatti yksimielisesti Niinikosken esityksiä ja kaupunginjohtaja antoi käydyn
keskustelun pohjalta täydennetyn esityksensä.
Kaupunginjohtajan täydennetty esitys
Kaupunginhallitus perustaa työryhmän selvittämään vanhusten hoito- ja asumispalveluja Nivalassa.
Työryhmään nimetään kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmään kutsutaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat palvelujohtaja Reetta Hjelm, hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen,
Nivalan Vuokrakotien toimitusjohtaja Johanna Laitala sekä Vanhustenkotiyhdistys ry:n toimitusjohtaja Esa Pekkarinen. Lisäksi työryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho ja hänen varalleen Jani Ahlholm sekä Satu Pirnes ja hänen
varalleen Eeva-Leena Ainasoja, teknisenlautakunnan puheenjohtaja
Taimo Honkala ja hänen varalleen varapuheenjohtaja Jussi Palola.
Työryhmä voi täydentää kokoonpanoaan.
Työryhmä valmistelee terveyskeskuksen peruskorjaukseen liittyvät
kannanotot maaliskuun 2016 loppuun mennessä ja antaa selvityksen
kokonaisuudessaan talousarvion valmisteluun mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin yksimieleisesti
Ote

työryhmään nimetyt ja kutsutut jäsenet, Ppky Kallion kuntayhtymä johtaja Kiiskilä

__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 91
Oheismateriaali: Vanhuspalveluiden hoito- ja asumispalveluja selvittäneen työryhmän kokousmuistiot.
Vanhuspalveluiden hoito- ja asumispalveluja selvittänyt työryhmä on
kokoontunut 30.3.2016 ja 28.4.2016. Työryhmän esitys tuodaan
kaupunginhallitukselle 9.5.2016 kokouksessa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat tulevat kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan palveluasumisen vaihtoehdoista.
Käsittely
Pirjo Matikainen(Ppky Kallio, hyvinvointipalvelujohtaja) esitteli vanhusten hoito- ja asumispalveluiden järjestämisvaihtoehtoja.
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Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Kaupunginhallitus jatkaa asian jatkovalmistelua työryhmän esityksen
pohjalta yhteistyössä Ppky Kallion kanssa.

Merk. Tekninen johtaja Jouni Hautala, Ppky Kallion palvelujohtaja Reetta Hjelm,
Ppky Kallion hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen, Vanhustenkotiyhdistys
ry:n toimitusjohtaja Esa Pekkarinen ja vs. kuntayhtymän johtaja Urho Möller olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 15.40-16.36.

§ 92, KH 9.5.2016 15:00
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Nivalan kaupungissa
Tekninen lautakunta 4.2.2016 § 4
Valmistelija rakennustarkastaja
LIITE

Esitys rakennusvalvonnan viranomaistaksoista
Taksavertailu lähikuntien kesken
Taksavertailu Nivala vanha/ehdotettu taksaesitys

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle maksun,
jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.
Kuntaliitto suosittelee, että rakennusvalvontataksat alueittain olisivat
samaa tasoa ja että viranomaistaksoilla katettaisiin suurin osa rakennusvalvonnan menoista.
Nykyiset Nivalan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut
ovat olleet voimassa elokuusta 2008 alkaen, joten maksujen tarkistaminen on ajankohtaista.
Uudessa taksaesityksessä on huomioitu lähikunnissa perittävät taksat ja alueittaiset erot ja pyritty pienentämään näitä eroja maksuja
tarkistamalla.
Rakennusvalvonnan tulokertymä on riippuvainen vuosittaisesta rakentamisen määrästä. Vuodelle 2016 on arvioitu tulokertymäksi 60
000 euroa ja rakennusvalvonnan menoiksi 140 000 euroa
Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta esittää Nivalan kaupungin rakennusvalvonnan
viranomaistehtävien maksut kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Esittelijän esitys
Hyväksytään valmistelijan ehdotus.
Esittelijän muutettu esitys kokouksessa
Lautakunta käy evästyskeskustelun rakennusvalvonnan taksoista ja
päättää jatkokäsittelystä.
Päätös
Käydyn keskustelun perusteella rakennusvalvonnan taksoituksen
valmistelua jatketaan ja tuodaan seuraavaan kokoukseen.
_______________________________________________________________________
Tekninen lautakunta 14.4.2016 § 24
Valmistelijan ehdotus
Rakennusvalvonnan taksojen valmistelua on jatkettu. Valmistelun
pohjalta muokattu taksa on esityslistan liitteenä.
Hyväksytään liitteenä oleva taksa.
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Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään valmistelijan esittämä taksaesitys ja esitetään sitä edelleen kaupunginhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 92
Liitteet: Esitys rakennusvalvonnan viranomaistaksoista
Taksavertailu lähikuntien kesken
Taksavertailu Nivala vanha/ehdotettu taksaesitys
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy valmistelijan esittämän rakennusvalvonnan taksaesityksen.
Käsittely
Rakennustarkastaja Kaija Kiviahde ja tekninen johtaja Jouni Hautala
esittelivät esitystä rakennusvalvonnan viranomaistaksoiksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk. Kokouksessa pidettiin tauko ennen tämän pykälän käsittelyä klo 17.2017.25. Jani Ahlholm poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo
17.20. Rakennustarkastaja Kaija Kiviahde ja tekninen johtaja Jouni Hautala olivat
paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.25-17.34.
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NIVALAN KAUPUNKI
Viranomaispalvelut
RAKENNUSVALVONTATAKSA
Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________________
RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA
VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT
Nivalan kaupunginvaltuuston __ . ___ . 2016 hyväksymä, § _____.
Taksa tulee voimaan ___. ____. 2016.
1§
Yleistä
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä
sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa
maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla.
Tämän taksan mukaiset maksut eivät ole arvonlisäverollisia.
2§
Rakennuksen paikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksen suorittamisesta perittävät
maksut
1.

Asuinrakennus, jossa enintään kaksi asuinhuoneistoa

200 €

2.

Rivi- ja kerrostalot, teollisuusrakennukset ja hallit
sekä muut vastaavat rakennukset

360 €

3.

Varastot, autotallit ja -katokset, pihasaunat ja muut
vastaavat rakennukset

120 €

4.

Rakenteeltaan yksinkertaiset varasto-, talous- ja muut
vastaavat rakennukset
ja katokset sekä tarvittaessa
laajennukset

100 €

5

Kunnallistekniset kohteet, mastot ja vastaavat

120 €

6.

Maalämpökaivot ja vastaavat

120 €

Kohdat 1-7 sisältää neljä kappaletta merkintäpistettä ja
matkat kohteeseen
7.

Muut toimenpiteet

7.1

Aidan paikan maalle merkitseminen

120 €

7.2

100 €

7.3

Ennakko- tai uusintamerkintä
.
Mitattavat lisäpisteet

7.4

Erillinen sijaintikatselmus

80 €

30 € / piste
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NIVALAN KAUPUNKI
Viranomaispalvelut
RAKENNUSVALVONTATAKSA
Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________________
7.5

Rajannäyttö asemakaava-alueella

30 € / piste

7.6

Maankäytön tuntihinta

44,95 € / h

Kilometrikorvaus

0,5 €/km

3§
Rakennuslupa (MRL 125 §)
Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupa tarvitaan rakennuksen
rakentamiseen tai sellaiseen rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on merkitystä käyttäjien turvallisuuteen ja
terveellisyyteen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan
lisäämiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teollisuus-, liike-, julkinen rakennus, rivi- ja kerrostalo yms.
rakennusvalvontamaksu rakennusta kohti

220 € / rakennus

sekä lisäksi rakennuksen kerrosalan 1000 m2 asti

3,00 € / m²

1000 m2 ylittävältä alalta

1,00 € / m2

Enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus

120 € / rakennus

sekä lisäksi rakennuksen kerrosalan mukaan

2,80 € / m²

Maatalouden tuotantorakennus

100 € / rakennus

sekä lisäksi rakennuksen kerrosalan mukaan 1000 m2 asti

1,50 € / m2

1000 m2 ylittävältä alalta

1,00 € / m2

Maatalouden ja teollisuuden lämpöeristämättömät
kevytrakenteiset varastorakennukset ja katokset
rakennusta tai rakennelmaa kohti

100 € / rakennus

sekä lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 500 m2 asti

1,80 € /m2

500 m2 ylittävän alan osalta

1,00 € / m2

Rakenteiltaan yksinkertaisen talousrakennuksen
tai vastaavan rakentaminen, esim. varasto, autotalli
tai -katos, pihasauna, suurehko kasvihuone,
pieni hevostalli (enint. 2 paikkaa), säiliö tai vastaava
rakennusta kohti

100 € / rakennus

sekä lisäksi rakennuksen kerrosalan ja katosten
alojen mukaan

2,00 € / m²

Rakennuksen muutos- ja korjaustyöt sisältäen käyttäjien
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NIVALAN KAUPUNKI
Viranomaispalvelut
RAKENNUSVALVONTATAKSA
Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________________
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin mahdollisesti
vaikuttavat toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla voi olla
merkittävää vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen
rakennusta kohti

120 € / rakennus

sekä peruskorjauksen, perusparannuksen, laajemman
muutostyön tai rakennuksen vaipan sisällä tehtävän
laajennuksen yhteydessä lisäksi rakennuksen tai
muutosalueen kerrosalan sekä mahdollisten
kellareiden, ullakoiden ja katosten alojen mukaan

2,50 € / m²

tai pienemmän korjaus- ja muutostyön sekä
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä lisäksi
muutosalueen kerrosalan sekä mahdollisten kellareiden
ullakoiden ja katosten alojen mukaan

1,25 € / m2

Yksinkertainen ja vähäinen rakennustoimenpide,
esim. lato, huvimaja grillikatos tai katoksellinen lantala

150 € / rakennus

8.

Muu rakennuslupaa edellyttävä toimenpide

150 € / rakennus

9.

Tuulivoimalat

7.

pienet tuulivoimalat alle 1 MW
tuulivoimalat 1 - 2 MW
suurempi tai yhtä suuri kuin 3 MW

500 € / kpl
3000 € / kpl
7000 € / kpl

4§
Toimenpide. ja muut luvat
(MRL 126-126a §, MRA 62 §)
1.

Toimenpideluvat
Huoneistojärjestely

2.

rakennusta kohti

120 € / rakennus

sekä lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan
kerrosalan ja katosten alojen mukaan

0,50 / m²

Julkisivumuutokset
Rakennuksen ulkoasuun olennaisesti vaikuttavan ikkunajaon,
ulkoseinän päällysteen, katon materiaalin tai väritysten muuttaminen, muu rakenteiden kosteusfysikaaliseen toimintaan vaikuttamaton julkisivumuutos tai terassin lasittaminen
rakennusta kohti

3.

Talotekniikan linjasaneeraukset, pientaloja suuremmat kohteet
Saneerattavan rakennuksen tai sen osan

150 €
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kerrosalan sekä mahdollisten kellareiden ja ullakoiden
pinta-alojen mukaa
jos kohteena on kv-, lv-, jv- ja iv-järjestelmät

4.

200 €

Enintään kaksiasuntoisen pientalon jätevesijärjestelmä
150 €

5.

6.

7.

Maston, antennin, kiinteistön tuulivoimalan
tai suurehkon valaisinpylvään, piipun, sillan,
varastointisäiliön, muistomerkin, meluesteen tai
muun vastaavan rakennelman
tai laitoksen pystyttäminen, toimenpidettä kohti
Maalämpöpiirin tai enintään kahden maalämpökaivon
rakentaminen, lämmitysmuodon muutos
sekä jokaista lisälämpökaivoa kohden
Muu toimenpidelupaa edellyttävä rakennustoimenpide
(esim. mainoslaite tai aita), toimenpidettä kohti

150 €

150 €

150 €

5§
Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset
1.

2.

3.

4.

Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai
loppuunsaattamista varten

150 €

Lupapäätöksessä asetetun muun kuin luvan
voimassaoloa koskevan määräajan tai lupaehdon
muuttaminen

1 50 €

Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen asetetun
määräajan jälkeen rakennusta kohti

150 €

Suostumus poiketa lupapäätöksessä hyväksytystä
suunnitelmasta

200 €

6§
Ilmoituksenvaraisten asioiden, purkulupien ja maisematyölupien käsittely ja valvonta
1.

Toimenpideilmoituksen käsittely

2.

Purkuluvan käsittely

3.

Purkuilmoitus

4.

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisten
maisematyölupien käsittely

7§
Työnjohtajien hyväksyminen

80 €
100 €
80 €

100 €
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Vastaavan työnjohtajan, KVV- ja IV-työnjohtajan sekä
erityisalan työnjohtajan hyväksyminen, työnjohtajaa kohti

20 €

8§
Rakennusrasitteet
1.

2.

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai
poistaminen

200 €

Rasitejärjestely

200 €

9§
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista ja kiinteistöjen
yhteisjärjestelyä koskeva päätös
1.

2.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 ja 162 §:ien
mukainen päätös

200€

Postilain 44 §:n mukainen päätös

150€

10 §
Kokoontumishuoneistojen tarkastus
1.

2.

Kokoontumishuoneistojen tarkastus ja hyväksyminen
kokoontumishuoneiston kerrosalan mukaan

200 €

Tilapäisen kokoontumishuoneiston hyväksyminen tai
kokoontumishuoneiston lupaehdon väliaikain
en muuttaminen

120 €

11 §
Erillinen katselmus tai tarkastus sekä naapurin tai asianosaisen
kuuleminen tai hakemuksesta tiedottaminen
1.

2.

3.

4.

Lupaan liittymätön erikseen pyydetty katselmus tai
tarkastus
Naapurin tai asianosaisen kuuleminen hakemuksen
johdosta naapuria tai asianosaista kohden

30 €

Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen
naapuria tai asianosaista kohden

30 €

Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen ilmoituksen
julkaisemisesta aiheutuneet todelliset kustannukset sekä
lisäksi käsittelykustannus

30 €

12 §
Erinäiset muut päätökset
1.

120 €

Pyynnöstä rakennusluvan yhteydessä annettu lupa
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Rakennusvalvonta
________________________________________________________________________________

2

töiden suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös
on saanut lainvoiman

120 €

Rakennuttajavalvontaa, asiantuntijatarkastusta tai
laadunvarmistusselvitystä koskeva päätös

200 €

13 §
Jatkuva valvonta ja hallinnolliset pakkokeinot
1.

Uhan asettamis- tai tuomitsemispäätös

100 €

14 §
Poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut
1.

Vähäisen poikkeuksen käsittely

2.

Poikkeaminen rantarakentamisesta

3.

80 €

myönteinen

500 €

kielteinen

250 €

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu
myönteinen

400 €

kielteinen

200 €

15 §
Maksun määrittäminen korotettuna tai alennettuna
1.

Mikäli rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja laiminlyö hakea
tarvittavan rakennus- tai toimenpideluvan ennen töiden aloittamista
tai muutoin laiminlyö velvoitteensa tai tarkastus- ja valvontatehtävät
johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta, määrätään
tämän taksan mukainen maksu 25 prosentilla korotettuna.

2.

Milloin tämän taksan mukainen lupamaksu on kohtuuttoman pieni
luvasta ja sen käsittelystä ja valmistelusta aiheutuneeseen työmäärään
nähden, voidaan taksan mukaisen pinta-alasidonnaisen maksun osuutta
korottaa enintään 50 prosenttia ja perusmaksua tai toimenpidemaksua
enintään kolminkertaiseksi.

16§
Rakennuttajavalvonta ( MRL 151 §, MRA 78 §)
1.

Päätös valvontasuunnitelmasta

1000 €.

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä
tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa
vastaava alennus
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Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja
korkeusaseman merkitsemisen osuus maksuista.
2.

Ulkopuolinen tarkastus
Ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa
rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti

3.

Milloin tämän taksan mukainen lupamaksu on haettuun toimenpiteeseen nähden
kohtuuttoman suuri, voidaan maksua kohtuullistaa, kuitenkin niin, että kustakin
toimenpiteestä peritään vähintään
100 €

17 §
Maksun suorittaminen
Maksu on suoritettava, kun lupapäätös on annettu tai sitä koskeva
päätösesitys on tehty tai muu päätös tehty.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittävien maksujen osalta
maksu peritään, kun tehtävä on suoritettu.
Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on
suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien.
18 §
Maksun palauttaminen
1.

Luvan raukeaminen
Milloin rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai
rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan hakijalle
palautetaan hakemuksesta 50 prosenttia suoritetusta maksusta.
Palautus suoritetaan, jos rakennustyö on aloittamatta ja palauttamista haetaan
viiden vuoden kuluessa lupapäätöksen antopäivästä luettuna.
Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut,
määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka
vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.
Tämän taksan mukainen maksu palautetaan vain siltä osin, kuin on kyse 3 §:n
mukaisista uudisrakentamista ja siihen verrattavia muutoksia koskevista luvista.
Muiden taksakohtien perusteella perittyjä lupamaksuja ei palauteta.

2.

Uuden luvan käsittely vanhan voimassa ollessa
Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa
suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään
uuden luvan hakijalle 50 prosenttia aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden
hakemuksen mukaista maksua määrättäessä.
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Milloin kysymyksessä on muu lupa kuin rakennuslupa, sovelletaan hyvitykseen
soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä.
3.

Hakemuksen hylkääminen
Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen
päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50
prosenttia maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
Mikäli tekninen lupajaos oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa viranhaltijan
kielteisen päätöksen ja myöntää haetun luvan, peritään hakijalta
maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan huomioon
kielteisestä päätöksestä jo peritty maksu

19 §
Maksun perusteena olevan pinta-alan laskenta
1.

Maksun perusteena käytetään kerrosalaa. Rakennuksen kerrosalaan
luetaan kerrosten alat ulkoseinän pintojen mukaisesti ja se kellarikerroksen
ala, johon sijoitetaan pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.
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VERTAILU KUNTIEN VÄLILLÄ,VOIMASSA OLEVAT TAKSAT

RAKENNUSLUPAMAKSUT
NIVALA
PAIKAN MERKITSEMINEN

SIEVI

360

SIJAINTIKATSELMUS

50

PIENET RAKENNUKSET

95

LOMARAKENNUS
RIVI-KERROSTALOT
ASUINRAKENNUS ( 1-2 AS.)

200

400
40
100
120
400
220

YLIVIESKA ALVIESKA KALAJOKI OULU
RAAHE
SELÄNNE JYVÄSKYLÄHELSINKI
380
380
200
245
320
140
1745
90
36
50
425
55
50 109-427
208
50-95
50-110
120
160
100
100
109
345
110
380
400
560
320
170 458-607
210
210
250
326
220
120
309
886

RAKENNUSLUPA
YLEENSÄ + euro/m2
ASUINRAKENNUS ( 1-2 AS.)
YKSINKERTAINEN RAKENNUS
PERUSKORJAUS
loma-asunto
MAATALOUSRAKENNUS

90+2,5
90+2,5
90+2,5
70+1,5
120+3,5
70+1,5

100+2,8
100+2,8
50
110/1,1
130+4,00
75+1,6

400+2,8
100+2,8
50
110/1,8
135+3,8
85+1,8

95+2,6

220+3
100+1
50 50-100+1
100/1,1 100+1,5
125+3,6 220+4,5
75+1,6
100+1

470+6,10
370+5,2
200+3,8
340+3,8
250+2,5

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ
TUULIVOIMALA ALLE 3 mw
TUULIVOIMALA YLI 3 mw
MUU MASTO
MAALÄMPÖKAIVO

90+2,5

85+1,8

100
100
2000
5000
300
100

75

120

80

5000
5000
300

mainos
LUVAN VOIMASSAOLON

100+2,5
250+2,5
350+3,5

150+1,2

350+4,7
247+4,4
134+3,1
268+3,1
290+3,2

548+6,5
259+6.5
255+3,0
563+6,5

600-1000+3

TOIMENPIDELUPA
JULKISIVUMUUTOKSET

150+2,3

100+1,2

RIVITALO,KERROSTALO
ASUMISEEN LIITTYVÄ TALOUSR

300+3,0

130

80
80
120

100+1,0
100 250+2,5 250+2,5
75
100
290
100
270
5000
8000
6000
8000
10000
300
300
1200
100
160
120

150

160

150

150
150
2000
5000
300

268 242-768
268
537
210
3000 2000-4000
3000

130

210 412-768
727-1213
221
537

130

221

PIDENTÄMINEN
LUPAEHDON MUUTTAMINEN

50

ILMOITUS

50
50
50
50
10

50
100
50
70

130

140

150

50
20

55
25

60

350
50
350

380
50
380
190
55
90

380
60
190
60
80

360
50
360
180
50
80

60
150

100
150
200

150
150
200

PURKULUPA
PURKUILMOITUS
MAISEMATYÖLUPA
TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMINEN
YHDYKUNTATEKNISTEN LAIT.
ERILLINEN KATSELMUS
NAAPURIN KUULEMINEN
POIKKEAMINEN
VÄH.POIKKEAMINEN
SUUNNITTELUTARVERATKAISU
KIELTEINEN PÄÄTÖS
LAUSUNTO
AITA
ALOITTAMISOIKEUS
RASITEPÄÄTÖS
KOKOONTUMISTILAN HYVÄKSYM.

75
100
50
168
50

160
60
100
60
100

50
50

25
100
50
100

100
150
100
70
90

200
300
150
150

30

130

150

150

300

20

50
50

100
49
748
2000
748
569
278
278

200
40

500
50
500
170
50
80
50
130
200

900
260
150

90
120
60

232 537-4000
155
417 1475-4505
190-380
153

60
139 73+8+

300
150

250
150

537

263

60

200
250
200 160-500

866
432
866

276 250-1500
139 180-358
579
500
395 359+91
232 248+2,1
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Rakennusvalvonnan taksavertailu voimassa oleva taksa
/ taksaehdotus
Rakennuksen
käyttötarkoitus

Luvan hinta vanha
taksa

Luvan hinta taksaehdotus

Asuinrakennus 130 m2

Perushinta
90,00 €
Neliöhinta 2,5 €/m2 325,00 €
Vastaava tj 10 €/kpl 20,00 €
Sijainnin merkintä 200,00 €

Perushinta
120,00 €
Neliöhinta 2,80 €/m2 364,00 €
Vastaava tj 20 €/kpl
40,00 €
Sijainnin merkintä
200,00 €

Maksu yhteensä
635,00 € Maksu yhteensä
Autosuoja/varasto 70 m2 Perushinta
90,00 € Perushinta
Neliöhinta 2,5 €/m2 175,00 € Neliöhinta 2,5 €/m2
Vastaava tj 10 €/kpl 10,00 € Vastaava tj 20 €/kpl
Sijainnin merkintä
95,00 € Sijainnin merkintä

724,00 €
100,00 €
175,00 €
20,00 €
120,00 €

Maksu yhteensä
Perushinta
Neliöhinta 3,0 €/m2

415,00 €
220,00 €
1800,00 €

Vastaava tj 20 €/kpl
Sijainnin merkintä

40,00 €
360,00 €

Rivitalo 600 m2

Maatalouden tuotantorakennus 2000 m2

Maksu yhteensä
370,00 €
Perushinta
90,00 €
Neliöhinta 2,5 €/m2 1250,00 €
75% yli 500 m2
187,50 €
Vastaava tj 10 €/kpl 20,00 €
Sijainnin merkintä 360,00 €

Maksu yhteensä 1907,50 € Maksu yhteensä 2420,00 €
100,00 €
Perusmaksu
70,00 € Perusmaksu
Neliöhinta 1,5 €/m2 750,00 € Neliöhinta 1,5 €/m2 1500,00 €
Yli 500m2> 1000 m2 75% 562,50 € 1,0 €/yli 1000 m2
1000,00 €
Yli 1000 m2 50%
750,00 €
Vastaava tj 10 €/kpl 20,00 € Vastaava tj 20 €/kpl
40,00 €
Sijainnin merkintä 360,00 € Sijainnin merkintä
360,00 €
Maksu yhteensä

2512,50 €

Maksu yhteensä

3000,00 €
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Vestia Oy:n yhtiökokous 12.5.2016
Oheismateriaali: Kokouskutsu liitteineen
Vestia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.5.2016 kello 10.00 Vestia Oy:n toimistolla Ylivieskassa.
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 Esko Kangas, Jukka Kukkola, Keijo
Toivoniemi, Vesa Jaakola ja Tuula Ekdahl.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

Yhtiökokousedustajat, Vestia Oy
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Asia poistettiin esityslistalta

HALL: 61/2016
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Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
kh 4.5.2015 § 99
Oheismateriaali: Lausuntoaineisto.
Valmistelija maanmittausteknikko
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntahallitus on päättänyt 16.3.2015 asettaa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan
luonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 25.3.–30.4.2015 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa PohjoisPohjanmaan kunnissa virastojen aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä ja ladattavissa PohjoisPohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.pohjoispohjanmaa.fi/maakuntakaava
Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
- maaseudun asutusrakenne
- kulttuuriympäristöt
- virkistys- ja matkailualueet
- seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
- seudulliset ampumaradat
- puolustusvoimien alueet
Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt 2. vaihekaavaan liittyviä selvityksiä:
Maaseudun asutusrakenneselvityksessä voidaan esittää muutoksia
maaseudun kehittämisalueisiin ja niiden rajauksiin sekä saada tietoa
alueiden kehittymisestä. Kyläverkkotarkastelu antaa uutta tietoa kylien kehitystilasta sekä mahdollisesti tarkentuvasta kyläverkosta. Nivalan osalta ei selvityksessä esitetä muutoksia maaseudun kehittämisen kohdealueeseen eikä tiheään kyläverkkoon.
Pohjois-Pohjanmaa arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on tehty kokonaisuutena, johon kuuluu sekä valtakunnallisesti
että maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja
täydennysinventoinnit. Maisemainventointeja on tehty rinnakkain
maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointien kanssa. Maisema-alueiden rajauksissa tavoitteena on ollut yhtenäisten aluekokonaisuuksien hahmottaminen. Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen on otettu mukaan taustamaisemana merkittävien selännealueiden reuna- ja lakialueet. Karvoskylä
hahmottuu osaksi maisemakokonaisuutta, joten se on otettu mukaan. Myös keskellä maisema-aluetta sijaitseva Nivalan taajamaalue on otettu mukaan. Malisjokivarren kulttuurimaisemaan on otettu
mukaan Erkkilän pohjois-puolella sijaitseva Sarjankylä laajoine viljelysalueineen, Pihlajaperä sekä Ahteen ja Nivalan taajaman välissä
sijaitsevat viljelysalueet. Pohjois-Pohjanmaan rakennetut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja kohteet on lueteltu liitemateriaaleissa. Alueita on Nivalassa lueteltu
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8 ja kohteita kaikkiaan 68 kpl. Aineistossa on myös museoviraston
muinaisjäännösrekisterissä olevat muinaismuistolailla rauhoitetut
kiinteät muinaisjäännökset.
Virkistysverkkoselvityksen perusteella osoitetaan maakuntakaavassa luonnon virkistyskäytön ja muun ulkoilun edellyttämät aluevaraukset sekä muut virkistyksen kannalta kehitettävät alueet ja reitistöt. Kalajoki on merkitty viheryhteystarpeena, merkittävyysluokka B.
Merkintään sisältyy sekä olemassaolevia että kehitettäviä ulkoilureittejä. Maakunnallisesti arvokkaana virkistyskohteena on selvitysten
perusteella urheilu- ja ulkoilualueena Pyssymäki. Maakunnallisesti
merkittävänä retkeilyreittinä selvityksessä on merkitty IsoSydänmaan vaellusreitti Nivala-Sievi-Reisjärvi alueella. Selvityksessä on merkitty myös moottorikelkkareitistöt.
Toisessa vaihekaavassa oli selvitettävänä myös seudullisten ampumaratojen kartoitus. Laaditussa raportissa oli 17 ampumarataa joiden mukana ei ollut Pyssymäen ampumarata. Pyssymäen rata laadittiin selvitys myöhemmin ja selvityksen perusteella myös Pyssymäen ampumarata on muiden seudullisten ampumaratojen joukossa. Ampumaradoista on laadittu melumallinnukset ja ratakortit.

Valmistelijan ehdotus lausunnoksi
Nivalan kaupunki toteaa lausuntona seuraavaa:
Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt valtavan selvitystyön vireillä olevan vaihemaakuntakaavan osalta. Maakuntakaavan tulisi olla kuitenkin salliva, ei kaupungin kehitystä rajoittava.
Nivalan kaupungin voimakkaat kyläkeskukset on merkitty vaihekaavaan. Asutuksen ja palveluiden keskittäminen kyläkeskusten läheisyyteen on taloudellisesti järkevää. Nivalan kaupungin pinta-alasta
suuri osa on merkitty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueiksi. Kulttuurimaisema-alueeseen on
inventoinnissa lisätty maisema-alueen taustametsät sekä koko Nivalan keskustaajama. Inventoinnissa ei ole otettu huomioon Nivalan
vuonna 2014 hyväksyttyä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Selvityksessä mainitaan, että kulttuurimaisema-alue ei saa haitata taajamien
kehittämistä. Nivalassa rakennetaan voimakkaasti hajaasutusalueille, taustametsien mukaan ottaminen maisemaalueeseen vaikeuttaa kylien kehittämistä ja sopivien rakennuspaikkojen löytämistä läheltä kyläkeskuksia. Nivalan mielestä inventoinnin
tuloksena taustametsät ja Nivalan keskustaajama tulee rajata pois
kulttuurimaisema-alueesta, keskustaajaman kehittymistä ei saa vaarantaa. Lisäksi kulttuurimaisema-alueen laajentaminen keskustaajamaan hidastaa asemakaavoitusta ja lisää kaavoituksesta aiheutuvia
kustannuksia.
Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta Nivalaan on
lisätty paljon uusia kohteita. Osa lisätyistä kohteista on huonokuntoisia ja niiden merkintä tulee tarkistaa. Lisäksi kiinteistönomistajiin tulisi olla yhteydessä ennen kohteiden lisäämistä. Keskustatoimintojen
alueella olevien lisättyjen alueiden osalta voimassa olevien asema-
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kaavojen toteutuessa alueiden arvo muuttuu, joten niiden lisäämistä
maakuntakaavaan tulee miettiä uudestaan.
Nivalan kaupunki on tyytyväinen maakuntakaavassa tehtyihin virkistysalueiden ja seudullisten ampumaratojen selvityksiin ja kaavamerkintöihin. Pyssymäen alue virkistyskohteena ja seudullisesti merkittävänä ampumaratana on vastaus tehtyihin panostuksiin alueen kehittämisessä. Lisäksi Iso-Sydänmaan vaellusreitti osana isompaa reitistöä tukee alueen käyttömahdollisuuksia lähialueen asukkaiden virkistyskäytölle.
Kulttuurimaisema-alueiden oikeudelliset vaikutukset pitää määrittää.
Oheismateriaalina lausuntopyyntöaineisto.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Maanmittausteknikko, kaavoittaja Juha Peltomaa selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello 14.15 – 14.45 välisenä aikana.
Jani Ahlholm saapui kokoukseen kello 14.36 asian käsittelyn aikana.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus yksimielisesti päätti lausua
seuraavaa. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelumääräyksiä tulee tarkentaa siten, että
kaavan on edistettävä asumista ja maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta.
Nivalan kohdalla valtakunnallisesti/maakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden merkintöjä on muutettava siten, että ko. alue seuraa joen uomaa käsittäen peltoaukeat samalla tavalla kuin muiden
Kalajokilaakson kuntien kohdilla. Taajama-alueet on irrotettava kulttuurimaisema-alueesta. Nivalan osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna 2014 on otettava huomioon maakuntakaavan jatkovalmisteluissa.
Sivulla 10 oleva kartta Pohjois-Pohjanmaan tavoitteellisesta aluerakenteesta on vaihdettava maakuntavaltuuston hyväksymäksi kartaksi.
OTE:

kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi

§ 95, KH 9.5.2016 15:00

HALL: 54/2016

__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 95
Oheismateriaali: Lausuntoaineisto.
valmistelija maanmittausteknikko
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen toinen vaihe (2.
vaihemaakuntakaava) koskee maaseudun asutusrakennetta, kulttuuriympäristöjä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueita, ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita. Vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2015.
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista koskeva
maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka on tullut voimaan
1.2.2016, muuttaa maakuntakaavaehdotuksen prosessia. Lausunnot maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä ja viranomaisneuvottelu järjestettävä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville. Maakuntahallitus on 11.4.2016 päättänyt pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti .
Lausuntoa pyydetään Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksesta. Lausuntoaineisto ei ole vielä maakuntahallituksen
hyväksymä kaavaehdotus. Lausuntoaineistoon kuuluu :
Maakuntakaavakartta: 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus ja erillinen liiteosa
Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta
Lausuntoaineisto ja taustaselvitykset ovat saatavissa PohjoisPohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa http://www.pohjoispohjanmaa.fi/maakuntakaava > Vireillä olevat kaavat > 2. vaihemaakuntakaava.
Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunki toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Nivalan osalta ei Maaseudun asutusrakenneselvityksessä esitetä
muutoksia maaseudun kehittämisen kohdealueeseen eikä tiheään
kyläverkkoon.
Pohjois-Pohjanmaa arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on tehty kokonaisuutena, johon kuuluu sekä valtakunnallisesti
että maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja
täydennysinventoinnit. Maisemainventointeja on tehty rinnakkain
maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointien kanssa. Nivalan kaupunginhallitus on lausunut ympäristöministeriölle 14.3.2015 § 46, että "valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitettyä alueen laajentamista ei pidetä tarpeellisena eikä hyväksytä.
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Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että aiempaa valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi inventoitua aluetta tulee rajata siten, että alue rajautuu Kalajokilaakson peltoviljelyalueisiin. Taajama-alueen
kohdalla tulee ottaa huomioon voimassa olevat yleis- ja asemakaavat.
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan maakuntakaava ja Nivalan kaupungin omat kaavat, rakennus- ja ympäristömääräykset riittävät takaamaan kulttuurimaiseman säilymisen."
Alueen suunnittelumääräyksissä tulee ottaa lisäksi huomioon, että
kulttuurimaisema-alue säilyy parhaiten avoimena, kun maatalouden
toimintaedellytykset alueella turvataan. Lisäksi Nivalassa kulttuurimaisema-alueelle tyypillinen täydennysrakentaminen metsäsaarekkeisiin ja metsän reuna-alueelle tulee mahdollistaa . Asemakaavaalueen kehittäminen ja tarvittaessa laajentaminen voimassa olevan
oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisesti tulee tiedostaa ja korostaa maisema-alueen rajauksen olevan joustava, ei kiveen hakattu
viiva.
Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja -kohteiden osalta
on luonnosvaiheen jälkeen kohteita karsiutunut pois yli kaksikymmentä. Osa jäljellä olevista kohteista on yksityisten ja yhdistysten
omistamia, käytöstä poistuneita huonokuntoisia rakennuksia, joiden
kulttuuriarvojen säilymistä tulisi vielä miettiä uudestaan. Mukana on
myös kaupungin omistamia haja-asutusalueen koulurakennuksia.
Keskustatoimintojen (asemakaava-) alueella olevien alueiden ja kohteiden osalta voimassa olevien asemakaavojen toteutuessa suunnittelumääräys kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden huomioon ottamisesta on haastavaa.
Nivalan kaupunki on tyytyväinen, että Pyssymäen alue virkistyskohteena ja seudullisesti merkittävänä ampumaratana on merkitty maakuntakaavaan.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esittämän lausunnon ja toteaa, että maakuntakaavassa määritettävät arvokkaat maisemaalueet, kulttuurimaisema-alueet sekä arvokkaat kulttuuriympäristömääritykset sekä -kohteet eivät saa rajoittaa kaupungin kehittämistä.
Kaavan on edistettävä asumista sekä taajaman ja maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta sekä kehittämistä.
Päätös
Hyväksyttiin.
OTE

kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous ti 10.5.2016
Kaupunginhallitus 11.4.2016 § 70
Oheismateriaali: Yhdistyskokouskutsu liitteineen
Nivalan Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään tiistaina10.5.2015 kello 09.00 alkaen Mattilan Palvelutalolla (Vapaudentie 35, 85500 Nivala).
Nivalan kaupunginhallitus on valinnut 9.2.2015 § 35 yhdistyskokousedustajiksi Leena Vähäsöyringin, Eeva-Leena Ainasojan, Jouko
Saarenpään ja Untamo Hissan.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhdistyskokousedustajia.
Päätös
Yhdistyskokousedustajina jatkavat entiset. Kaupunginhallitus ohjeisti
yhdistyskokousedustajia.
OTE

Yhtiökokousedustajat, Vanhustenkoti Ry

__________________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 9.5.2016 § 97
Kaupunginhallitus on nimennyt edustajat Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n yhdistyskokoukseen. Leena Vähäsöyrinki on estynyt menemästä kokoukseen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajan Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry:n yhdistyskokoukseen Leena Vähäsöyringin tilalle.
Päätös
Edustajiksi valittiin Keijo Toivoniemi ja Leena Vähäsöyringin tilalle
Jarmo Raudaskoski.
OTE

Keijo Toivoniemi, Jarmo Raudaskoski, Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Ry
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Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
Nivalan kaupunki
Pöytäkirjat
-Sivistyslautakunnan pöytäkirjat 3.12.2015 ja 19.4.2016.
-Teknisen lautakunnan pöytäkirjat 10.12.2015 ja 4.2.2016.
Esityslistat
-Vanhus- ja vammaisneuvoston esityslista 4.5.2016
Viranhaltijapäätökset
-Hallintojohtaja nro 38 – 47: Kesäduunisetelien myöntäminen
-Hallintojohtaja nro 48: Kokouskahvitarjoilut
Muistiot
-Juttutupatyöryhmän muistio 27.4.2016
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Ikäinstituutti
-Voimaa vanhuuteen –kuntakutsu 2016
Keuruun kaupunki
-Esitys Kuntaliitolle
Nivala-Haapajärvi –seutukunta
-Oulun Eteläisen väkilukutilastot 31.3.2016.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen pöytäkirja 22.4.2016
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 27.4.2016.
Sisäministeriö
-Kirje 2.5.2016 Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
Suomen Kotiseutuliitto
-Mitä teidän kotiseudultanne ilmoitetaan Suomen elävän perinnön
wikiluetteloon?
Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 5/2016: Kunnat mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin 2017 – 2025
Vestia Oy
-Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015.
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Koulutukset / seminaarit
Aluekehityssäätiö
-Kuntaoikeutta palvelujen järjestämisvastuun, taloudenpidon ja tarkastustoiminnan näkökulmasta, Oulu 25.5.2016
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-KAAPO-seminaari, Oulu 12.5.2016

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön edustajiston kokous
Oheismateriaali: Kokouskutsu ja kokousmateriaali.
Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön edustajiston varsinainen kokous pidetään perjantaina 13.5.2016 klo 19.00.
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.
Edustajiksi on valittu Johanna Junno, Eija-Riitta Niinikoski, Riitta Viitakangas ja Kaarina Pyykkönen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus antaa edustajille tarvittavat ohjeistukset.
Päätös
Valittiin edustajakasi Matti Nuorala Johanna Junnon tilalle.
OTE

Matti Nuorala, Eija-Riitta Niinikoski, Riitta Viitakangas ja Kaarina Pyykkönen,
Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö
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Muut asiat
Eija -Riitta Niinikoski esitti Leena Vähäsöyringin ja Hilkka Sunin kannattamana terveyskeskuksen remontin ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajaa.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
OTE

Jarmo Vuolteenaho, ohjausryhmän pj

§ 9998, KH 9.5.2016 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 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 93, 96
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 93, 96
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

§ 9998, KH 9.5.2016 15:00
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 9.5.2016 15:00
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 (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 2000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

