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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Teknltk § 104   
 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Teknltk § 105   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Santahuhta ja Kari Tuuliniemi 
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RIVITALON RAKENNUSLUPA 
  
Teknltk § 106 

 

Repo-Västilään kaavoitetulta asuinalueelta on myyty asemakaavan mukaisen kortte-
lin 95 tontti nro 1 ilmajokiselle Länsi-Väri Oy:lle. Osoite tontille on Vainionkatu 2. 
Asemakaavassa tontin osalla on kaavamerkintä AP, jonka mukaan korttelialueelle saa 
rakentaa erillispientaloja, paritaloja ja rivitaloja. Tontille aiotaan rakentaa viiden 
asunnon rivitalo, rakennuslupaa hakee asunto-osakeyhtiö Karvian Kartano / Länsi-
Väri oy. Suomen 100 – juhlavuoden kunniaksi Karvian kunta lahjoittaa tontin raken-
tajalle muualla määritellyin ehdoin. 

Rivitalon asunnoista kolme on pohjapinta-alaltaan 47m2:n yksiöitä ja kaksi 55m2:n 
kaksioita. Asunnoissa on tupakeittiö ja erillinen makuuhuone sekä pesutilat, joihin 
rakennetaan myös asuntokohtaiset saunat. Talon eteläpäätyyn sijoitetaan tekninen 
tila, joka erotetaan muusta rakennuksesta EI30-rakentein. Asuntojen väliset seinät 
osastoidaan EI30-seinällä vesikattoon saakka. 

Rakennuksen kerrosala on 291m2 ja tilavuus 970m3. Lämmitysmuotona ilma-
vesikeskuslämmitys, ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisesti. Vesikattona tum-
manharmaa peltikatto, vaakapaneloitu seinä vaaleanharmaa. Asuntoihin tulee teras-
sit, jotka avautuvat Kylä-Karviantien suuntaan. Talo sijoittuu tontille etelä-
pohjoissuuntaisesti. 

Pihamaalle rakennetaan autokatos-varastorakennus, johon sijoitetaan myös roskaka-
tokset. Nurmialueelle on suunnitteilla leikkipiha. 

Vaadittavat työnjohtajat: vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja  

Vaadittavat katselmukset: aloituskokous, sijainnin merkitseminen, pohjakatselmus, 
raudoituskatselmus, sijaintikatselmus, hormikatselmus, rakennekatselmus, LVI-
katselmus, käyttöönotto- sekä loppukatselmus 

Naapureiden kuuleminen suoritetaan rakentajan toimesta – ei vielä tietoa kaikista 

Aloitusilmoitus on tehtävä rakennustoimistoon. 

Pelastusviranomaisen lausuntoa on noudatettava. Kohteeseen on laadittava pelas-
tussuunnitelma. 

 

Lautakunnalle liitteenä pääpiirustukset ja lupaehdotus sekä pelastusviranomaisen 
lausunto. 
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RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta myöntää rakennusluvan rivitalon rakentamiseen.  

 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta myöntää rakennusluvan rivitalon rakentamiseen ehdollisena siten, että 
hakija kuulee kaikkia naapureita. 

 

 

 

 
____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

As. Oy Karvian Kartano / Länsi-Väri Oy 

Kunnanhallitus 
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VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN 
 

KH 23.1.2017 § 14 
 
Kunnanhallitus antaa selvityksen vuonna 2016 tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista. 

   - - - - - - - -  
 
2. VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN 
Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös muualle kuin 
karvialaisille. Myös järven veden laatu on parantunut vuosien takaisesta joten käyttöä on 
myös virkistyspuolella uimapaikkana. Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan 
uimaranta on vuosien saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös 
rannalle menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin, että 
pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja kulkea, myös 
veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin kunnollinen pinnoitettu 
veneenlaskupaikka. 

  Jari Kannisto   Aarre Välimäki 
 
 TOIMENPITEET: 

Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 
kokouksessaan 6.10.2016 § 31 
 
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi päällystettyä 
veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä. Lisäksi lautakunta totesi, että 
Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa, missä ei välttämättä pysty liikkumaan isoilla 
veneillä. Lautakunta päätti, että Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin normaalisti 
käyttötalouden mukaisissa raameissa. 

 ________________________________________________________ 
 
3. VALTUUSTOALOITE TURVAKAIDE MUSTAJOENSILLAN ALKKIANPUOLEISELLE OSALLE 

 Valtuutettu Aarre Välimäki jätti seuraavansisältöisen kirjallisen valtuustoaloitteen: 
  
 VALTUUSTOALOITE 3.11.2016 

Kyläläisten ja tielläliikkujien taholta minua on kehoitettu tuomaan valtuustossa esille 
Alkkiantiellä, heti Mustajoensillan Alkkian puoleisella tieosuudella oleva liikenteelle 
vaarallinen paikka. 
Tällä kohtaa tie sivuaa Mustajokea niin joen ollessa tien ojana ja jokialueen kokonaisuuden 
ollessa tiealuetta. Tieltä on pudotusta jokeen useampi metri ja paisunta-aikana joessa 
saattaa olla runsaastikin vettä. Mielestämme tälle kohtaa pitää rakentaa turvakaide niin 
pitkälle matkalle, että suurin vaara eliminoituu pois. 

  Kunnanvaltuutettu Aarre Välimäki 
 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja lupasi, että aloite annetaan valmisteltavaksi näitä asioita 
hoitavalle taholle.  
 
 TOIMENPITEET  
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi 
on ollut asiasta suoraan yhteydessä ELY-keskukseen ja hänen mukaansa kaideasia on pitänyt 
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tulla kuntoon. Kunnanjohtajan mukaan kaide on laitettu, mutta ei siihen kohtaan, missä joki 
on lähinnä tietä. Kaidetta on jatkettu jonkin verran siltaremontin yhteydessä. 
 
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2016 tehdyistä 
kuntalais- ja valtuustoaloitteista.  
 
PÄÄTÖS: 
 
 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle edellä mainitut selvitykset vuonna 2016 
tehdyistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista.  
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että Aarre Välimäen valtuustoaloitteeseen turvakaide 
Mustajoensillan Alkkianpuoleiselle osalle – liittyen ollaan yhteydessä ELY-keskukseen 
edelleen tien turvallisuuden parantamiseksi. 
 

KV §5 PÄÄTÖS 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi muut valtuustoaloitteista annetut selvitykset kunnanhallituksen 
esityksen mukaisesti, paitsi aloitteen 2 kohdalla.  
  

2. VALTUUSTOALOITE VIRKISTYSTOIMINTAAN JA MATKAILUUN 
Karvianjärvi on suurin järvistämme ja varsin suosittu kalastuskohde myös muualle kuin 
karvialaisille. Myös järven veden laatu on parantunut vuosien takaisesta joten käyttöä on 
myös virkistyspuolella uimapaikkana. Karvianjärven pohjoispäässä sijaitseva kunnan 
uimaranta on vuosien saatossa päässyt puskittumaan ja heinittymään jonkin verran myös 
rannalle menevät tien liittymät ja ajotiet ovat huonossa kunnossa. Ehdotammekin, että 
pohjoispään uimaranta kunnostettaisiin jälleen miellyttäväksi käyttää ja kulkea, myös 
veneuoma perattaisiin ja pohjoispäähänkin tehtäisiin kunnollinen pinnoitettu 
veneenlaskupaikka. 

  Jari Kannisto   Aarre Välimäki 
 

TOIMENPITEET: 
Aloite toimitettiin teknisen toimen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 
kokouksessaan 6.10.2016 § 31 
 
Lautakunta keskusteli asiasta ja totesi, että Karvianjärvellä on jo kaksi päällystettyä 
veneenlaskupaikkaa, jotka ovat lautakunnan mielestä riittäviä. Lisäksi lautakunta totesi, 
että Karvianjärven pohjoispää on hyvin matalaa, missä ei välttämättä pysty liikkumaan 
isoilla veneillä. Lautakunta päätti, että Saran uimarantaa hoidetaan jatkossakin 
normaalisti käyttötalouden mukaisissa raameissa. 

 
Valtuutettu Jari Kannisto esitti asian palauttamista takaisin tekniselle toimelle. 
Karvianjärvellä ei ole yhtäkään päällystettyä veneenlaskupaikkaa. Karvianjärven pohjoispää 
ei ole niin matalaa, etteikö trailerilla pystyisi venettä vesille viemään. Uimarantaakin siellä 
pitäisi hoitaa, Kannisto muistutti.  
 
Valtuutettu Aarre Välimäki kannatti Kanniston esitystä. Pajupuskia tulisi siellä raivata ja 
hiekkaa ja mursketta ajaa. Kunta on ostanut uimarannan alueen, joka on yleinen uimaranta. 
Se on kunnan vastuulla, Välimäki muistutti.  
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Valtuutettu Joni Vainionpää huomautti, että muualla päin on tehty tällaisia töitä talkoilla. 
Myös valtuutetut Toni Hietanen ja Antti Otava käyttivät puheenvuorot talkootöistä ja niiden 
merkityksestä. Talkootyön vastineeksi on kunta tavannut ajaa hiekkaa tiehen. valtuutettu 
Kannisto totesi, että talkootöissä tarvittava materiaali on tavallisesti hankittu jonkun muun 
laskuun. Jos päällystystyö tehdään talkoilla, niin mikä taho maksaa materiaalin, Kannisto 
tiedusteli.  
 
Valtuutettu Veijo Kaskimäki peräänkuulutti talkoohenkeä. Ellei talkoilla voida tehdä niin 
sitten täytyy avustaa. Kaskimäki oli valmis asian siirtämiseen uuteen käsittelyyn tekniseen 
lautakuntaan. 
 
 Valtuutettu Jori Louhisuo toi asiaan myös palo- ja pelastustoimen näkökulman. Niin 
eteläpäässä kuin pohjoispäässäkin pitää olla sellaiset paikat, jotta palokunta pääsee 
hätätilanteessa järvelle. 
 
Puheenjohtaja totesi virkistystoimintaa ja matkailua koskevaan valtuustoaloitteeseen tulleen 
kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan, Jari Kanniston tekemän ja Aarre Välimäen 
kannattaman, esityksen asian palauttamiseksi uuteen käsittelyyn tekniselle lautakunnalle. 
näin ollen on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi 
nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, 
vastaavat ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Jari Kanniston esitystä, vastaavat ”EI”. 
Menettelytapa hyväksyttiin.  
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) ”JAA” –ääni ja 15 ”EI” –ääntä. Viisi (5) 
valtuutettua äänesti tyhjää. 
 
 Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto siirsi valtuustoaloitteen virkistystoimintaan ja 
matkailuun äänin 15/1 teknisen lautakunnan uuteen käsittelyyn. 
 

 
 
Teknltk § 107 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee veneenlaskupaikan tarpeesta.  

Karvian VPK:lta on kysytty pelastustoimen kantaa asiaan. VPK ei näe veneenlasku-
paikkaa välttämättömänä kyseisellä rannalla, koska ranta on matala ja sen maantie-
teellinen sijainti on huono verrattuna järvellä sijaitseviin muihin veneenlaskupaikkoi-
hin. VPK pyysi myös ottamaan huomioon, että Kirkkojärvellä ei ole lainkaan kunnol-
lista veneenlaskupaikkaa, sellainen tulisi rakentaa Kortteentien päähän. 

Karvianjärven pohjoispään uimarannalla ja sen ympäristössä on suoritettu pusikon-
raivausta ja muuta huoltoa kuluvan syksyn aikana. Lautakunta päättää jatkossakin 
hoitaa uimarantaa normaalisti käyttötalouden mukaisissa raameissa. 
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PÄÄTÖS:  

Lautakunta päätti jatkaa uimarannan hoitamista normaalisti käyttötalouden mukai-
sissa raameissa. Veneenlaskupaikan rakentamiselle lautakunta ei näe tarvetta. 

 
____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

Kunnanvaltuusto 
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VALTUUSTOALOITE YRITTÄJYYDEN TUKEMISEKSI 
 

KV  § 10  (16.3.2017 )  
MUUT ASIAT 

 VALTUUSTOALOITE YRITTÄJYYDEN TUKEMISEKSI 
Valtuutettu Jaakko Hietaluoma jätti seuraavansisältöisen kirjallisen valtuustoaloitteen: 

 
 
Karvian kunnan linja elinkeinopolitiikassa on edelleen hiukan hakusessa.  
 
Meillä on muutamia ns. ennakkotapauksia joissa on yritetty linjata kunnan mahdollisuuksia 
tulla yrittäjiä vastaan heidän investoinneissaan.  
 
Nämä linjaukset kohdistuvat pelkästään taajaman sisäpuolella ja kaava-alueella toimiviin 
yrittäjiin.  
 
Mielestäni olisi enemmän kuin kohtuullista että myös haja-asutusalueella toimivat ja sinne 
investoivat yrittäjät saisivat jotain vetoapua kunnalta. 
 
Elinkeinorakentamisesta kertyvät rakennuslupamaksut ovat kunnan tulopuolella 
marginaalierä, kun taas investoivalle yrittäjälle niistä luopuminen olisi tervetullut 
kädenojennus ja kannuste yrittäjyyteen kunnan taholta.  
 
Eritoten kun ison investoinnin jälkeen kunta muistaa yrittäjää seuraavat vuodet kohonneilla 
kiinteistöveromaksuilla. 
 
Siksi esitänkin että Karviassa poistetaan elinkeinotoimintaan kohdistuvat rakennuslupa- ja 
valvontamaksut. 
 
Karviassa 16.3.2017 Jaakko Hietaluoma 
 
Hietaluoman aloite annetaan eteenpäin valmisteltavaksi. 

________________________________________________________________________ 
 
 
Teknltk § 108 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää, että elinkeinotoimintaan liittyvien rakennusten raken-
nuslupa- ja valvontamaksujen poistamisen sijaan kunnan elinkeinojen edistämisestä 
vastaava elinvoimalautakunta alkaa myöntää rakennuslupa- ja valvontamaksua vas-
taavaa avustusta elinkeinotoimintaa varten rakentamaan ryhtyvälle yrittäjälle.  

Tekninen lautakunta päättää siirtää asian elinvoimalautakunnan valmisteltavaksi ja 
toimittaa elinvoimalautakunnalle taustatietoja elinkeinorakentamisen rakennuslu-
pamaksujen suuruudesta ja rakentamisen määrästä. Lautakunta kehottaa ottamaan 
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huomioon, että elinkeinorakentamista on monenlaista, ja onkin syytä pohtia, onko 
esimerkiksi energiantuotantolaitosten, kuten tuulivoimaloiden osalta syytä jakaa 
avustuksia. Myös hankkeen paikallisuutta on syytä tarkastella, kuin myös sitä, ettei 
avustuksella aiheuteta merkittävää kilpailuetua eri yritysten kesken.  

 

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

Elinvoimalautakunta 
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VALTUUSTOALOITE TIEN PÄÄLLYSTÄMINEN TAAJAMA-ALUEEN 
ULKOPUOLELLA 

 
KV  § 66  

MUUT ASIAT 
1. TIEN PÄÄLLYSTÄMINEN TAAJAMA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 
VALTUUSTOALOITE 
Valtuutettu Jari Kannisto jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen kirjallisen 
valtuustoaloitteen, joka on liitteenä. 

 
Valtuustoaloite 18.9.2017 
Taajama-alueen ulkopuolella olevaa teollisuutta tukien tulisi kunnan olla ajamassa teiden 
kuntoa ja ylläpitoa, varsinkin nyt, kun metalliteollisuusyritys Karviankylässä laajentaa 
toimiaan, joten esittäisin, että kunta rupeaisi ajamaan pientä päällystystyötä. Prinkkiläntie 
on melko kovalla rekkaliikenteen rasituksella, joten esittäisin, että tietä päällystettäisiin 
Karviankylän suunnasta n. 300m Alkkian suuntaan, jotta Alvarin Metalliin pääsy olisi 
Karviankylän kautta täysin päällystetyn tien kautta.  
 

 Jari Kannisto 
________________________________________________________________________ 
 
 
Teknltk § 109 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Prinkkiläntien tienpitäjänä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Tekninen lautakunta 
päättää esittää ELY-keskukselle päällystystyön suorittamista.   

 

PÄÄTÖS:  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa hoitamaan asiaa 
virkamiestyönä ELY-keskuksen suuntaan. 

 

____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

Kunnanvaltuusto 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

VALTUUSTOALOITE LAKKAUTETTUJEN KOULUKIINTEISTÖJEN 
MYYNTI 

 
KV  § 66  

MUUT ASIAT 
2. LAKKAUTETTUJEN KOULUKIINTEISTÖJEN MYYNTI 
VALTUUSTOALOITE 
Valtuutettu Aarre Välimäki jätti valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen kirjallisen 
valtuustoaloitteen, joka on liitteenä. 

 
Valtuustoaloite 27.9.2017 
Kuntamme lakkautettujen koulujen kiinteistöjä ei ole laitettu myyntiin, muta kuin Sarvelan 
kiinteistö. Mielestäni Saran kiinteistö pitäisi myöskin myydä, miksi viivytellä.  
Osassa rakennuksesta toimii päivähoito, joka saattaisi kiinnostaa mahdollista ostajaa 
vuokralaisena. 
 Rakennus on tällä hetkellä vajaatehoisessa käytössä, kustannukset huollosta kattavat koko 
kiinteistön. 
 Toivottavaa olisi saada myynnillä kuntaan yrittäjä, jolla olisi tarvetta kyseiselle kiinteistöllä.  
 

Aarre Välimäki, valtuutettu 
________________________________________________________________________ 
 
 
Teknltk § 110 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Molemmat koulukiinteistöt ovat myytävänä, myyntiesitteet löytyvät kunnan ko-
tisivuilta. Kiinteistöjen myynnistä on ilmoitettu myös kuntatiedotteissa sekä mainittu 
kunnan kahdessa lehtimainoksessa. Kiinteistöistä laaditaan myynti-ilmoitukset myös 
eri verkkomyyntipalveluihin. 

 

PÄÄTÖS:  

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että myyntiä laajennetaan 
ilmoituksin Ykköset- ja Maaseudun tulevaisuus –lehtiin ensi vuoden alkupuolella.  

 
____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

Kunnanvaltuusto 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

VALTUUSTOALOITE KATUVALOT VÄLILLE SARVELAN KAUPPA – 
KARVIANKYLÄN (KIVISTÖ) RISTEYS 

 
KV  § 82 (15.11.2017)  

MUUT ASIAT 
3. KATUVALOT VÄLILLE SARVELAN KAUPPA 
Esitän, että tieosuus välillä Sarvelan kauppa – Karviankylän (ns. Kivistön) risteys valaistaan 
katuvaloilla.  
 
Varsinkin Heinolan kurvi on erittäin vaarallinen tien kaltevuuden ja mutkan  
takia. Tässä on tapahtunut useita ulosajoja. 
 
Karviankylän (ns. Kivistön) risteys samalla tiellä vaatii ehdottomasti valaistuksen. Näkyvyys 
risteykseen tultaessa Karviankylän suunnalta on huono varsinkin Alkkian suuntaan. Paikalla 
on tapahtunut useita onnettomuuksia.Vetoan valtuutettuihin, että asia viedään pikaisesti 
eteenpäin lisäonnettomuuksien estämiseksi.  
 
Karviassa 15.11.2017 
Jori Louhisuo 
kunnanvaltuutettu 
 
 
Asia viedään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi 

________________________________________________________________________ 
 
 
Teknltk § 111 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee valaistuksen tarpeesta. 

Mikäli katuvalaistusta rakennetaan esitetylle välille Sarvelan kauppa – Karviankylän 
liittymä (n. 2km), voidaan investoinnin kustannukseksi arvioida noin 45000e, ja käyt-
tö- ja ylläpitokuluiksi noin 1500e / vuosi. Investoinnin elinkaari on noin 30 vuotta. 

Katuvalaistus Karviankyläntien ja Alkkiantien liittymäalueelle (n. 600m) olisi inves-
tointikustannuksiltaan noin 15000e ja vuosittainen käyttö- ja ylläpitokulu noin 500e, 
elinkaari myös tässä vaihtoehdossa noin 30 vuotta. 

PÄÄTÖS:  

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Lautakunta totesi, että liikennevalaistuksen 
lisääminen on kallis investointi, ja valaistuksen tarvetta on useissa muissakin paikois-
sa. Päätöksenä todettiin, että kyseinen investointi ei ole tässä taloustilanteessa to-
teutettavissa. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

Kunnanvaltuusto 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 112 

  

1. Uunimäen hallin nosto-ovi 

• Kunnan omistamalla Uunimäen hallilla on vanha nosto-ovi, jota on mo-
neen otteeseen korjattu. Nyt siitä on hajonnut moottori. Moottorin kor-
jaaminen maksaa noin 1950€, oven uusiminen taas noin 5200€. Lauta-
kunta päätti yksimielisesti, että paikalle hankitaan uusi ovi moottorin uu-
simisen sijaan, vanha ovi laitetaan myyntiin.  

2. Alakoulun käyttö 

• Kirkonkylän alakoulun jäätyä koulukäytöltä tyhjäksi on koulurakennuksel-
le suunniteltu jatkokäyttöä harrastustiloina. Kuntatiedotteessa olleella il-
moituksella on kartoitettu, mitkä harrastusryhmät ovat tilojen käytöstä 
kiinnostuneita. Rakennustarkastaja esitteli lautakunnalle hahmotelmaa, 
jonka mukaan tilat voitaisiin jakaa tiloista kiinnostuneille harrastustoi-
minnoille. Suunnitelmien laadintaa jatketaan hahmotelman pohjalta va-
paa-ajanlautakunnan kanssa. 

3. Käytöstä poistetut keittiölaitteet 

• Kunnan lakkautetuissa koulukiinteistöissä käytössä olleet isot laitoskeit-
tiökoneet ja muita laitoskeittiöiden kalusteita on päätetty myydä. Paikal-
listen yhdistysten ja seurojen kiinnostusta keittiölaitteiden hankintaan on 
kartoitettu kuntatiedotteessa olleen ilmoituksen avulla. Rakennustarkas-
taja on kerännyt tiedot yhteen ja esitteli, mille koneista on ollut kysyntää. 
Lautakunta totesi, että yhdistysten kiinnostus laitteita kohtaan on melko 
vähäistä. Yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että kaikki kunnan omissa 
kiinteistöissä tarvittavat laitteet varataan omaan käyttöön ja loput lait-
teet laitetaan julkiseen nettihuutokauppaan. Tästä ilmoitetaan erikseen 
laitteista kiinnostuneille yhdistyksille, laitteiden näytöstä sovitaan erik-
seen. Tekninen lautakunta päättää tuotteille alimmat myyntihinnat. 

4. Veneenlaskupaikka Kirkkojärven rantaan 

• § 107: VPK:n edustajat toivat lausunnossaan esiin tarpeen veneenlasku-
paikan rakentamisesta Kirkkojärven rantaan Kortteentien päähän. Kysei-
sellä paikalla on vanha veneuoma, jota parantamalla voitaisiin saada kun-
nollinen veneenlaskupaikka. Kunnan omistama alue Kortteentien päässä 
on vuokrattu yksityishenkilölle. Lautakunta päätti yksimielisesti edistää 
suunnitelmaa ja valtuutti viranhaltijat selvittämään hankkeen tarkempaa 
hintatasoa sekä vuokralaisen suostumusta siihen, voiko kunta rakentaa 
veneenlaskupaikan kyseiselle maa-alueelle.    
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

5. Yhtenäiskoulun ilmanvaihto 

• Veijo Kaskimäki esitti kysymyksen uuden yhtenäiskoulun ilmanvaihdosta, 
jonka suhteen on ollut ongelmia pitkin syksyä. Kunnanrakennusmestari 
selvitti, että ilmastoinnin automatisoinnin toteutuksessa ja toiminnassa 
on ollut ongelmia, eikä laitteistoa ole saatu yrityksistä huolimatta toimi-
maan oikein. Ongelmia on käynyt ratkomassa ilmastointiurakoitsijan kaut-
ta useampi henkilö, ja ongelmien aiheuttajat on taannoin paikannettu. 
Korjaamisessa tarvittavia varaosia on jouduttu odottelemaan, mutta nyt 
uudet osat ovat saapuneet ja urakoitsijan toimesta on kuluvalla viikolla 
tulossa korjausryhmä asentamaan ja säätämään laitteistoa. Tämän jäl-
keen laitteiston pitäisi toimia suunnitellusti. 

 

____________________________ 

OTE PÖYTÄKIRJASTA: 

112.2 Vapaa-ajanlautakunta 

112.3 Keittiölaitteista kiinnostuneet yhdistykset ja seurat 

112.4 Karvian VPK 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 4.12.2017 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

17 
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Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Teknltk § 113 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja va-
litusosoitus. 

 

 

Kokous päättyi 21:15 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
4.12.2017 

Pykälät 
104-113 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112.2, 112.4, 112.5, 113 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät:   

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykä-
lät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät:  

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 

kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen 
Pykälät:  112.1, 112.3, 112.4 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:        .2017          
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____ 
 

                                                                                                      Tiedoksiantaja: 
 
 

VALITUSOSOITUS 
 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. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät: 106 
 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinta-
oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
Pykälät: - 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 
OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo-
lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaa-
timus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLIT-
TÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

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 han-
kintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1) 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: 
 

I  Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoi-
kaisua 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 asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies-
tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tie-
doksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukses-
ta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamisek-
si. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:  
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset 
 

Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta  
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. 

 
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  

 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han-
kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä-
sittelylupaa. 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 asian-
osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksik-
kö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotus-
aikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä vali-
tusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies-
tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tie-
doksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

 
Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati-

mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel-
mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu 
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet-
tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu-
tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali-
tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 
Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-

meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen 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 arkipäi-
vänä. 

 
 
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 ilmoitetta-
va hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainit-
tuun osoitteeseen.  

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh.  010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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