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Kokous alkoi tutustumisella esittävien taiteiden katsomoon. Varsinainen kokous aloi-
tettiin klo 18.23. Esityslistaa muutettiin siten, että §50 käsiteltiin ensimmäisenä, sillä 
rehtori Arimo Koivisto oli kutsuttuna kertomassa Yhtenäiskoulu Opinpolun luokkaja-
ossa tapahtuneista muutoksista, joiden vuoksi on syntynyt tarve opetustilojen muutok-
sille. 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 43   
 

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 
 
Tekn. ltk. § 44   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Tuuliniemi ja Jaana Vähäsavo. 
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KUNNAN AVUSTAMIEN YKSITYISTEIDEN V. 2017 KUNNOSSA-
PITOKUSTANNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS 
  
Tekn. ltk. § 45 

 

Teknisen lautakunnan asettama työryhmä on tarkistanut yksityisteiden kunnossapito-
kustannukset vuodelta 2017 ja laatinut avustuksien maksatusluettelon teknisen lauta-
kunnan hyväksyttäväksi.  

Avustukset on laskettu valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Yksityistei-
den tiekuntien on pyydetty lehti-ilmoituksen ja kuntatiedotteen välityksellä ilmoitta-
maan 15.4.2018 mennessä vuoden 2017 kunnossapitokuitit tai tilintarkastajien tarkas-
tamien tilitietojen toimittamista tekniseen toimistoon käsittelyä varten. 15.4.2018 jäl-
keen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta 
myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi. 

Liitteet: 

• Yksityisteiden kunnossapitoavustusluettelo 
• Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot 

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta hyväksyy työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien maksuun-
panoluettelon.  

Lautakunta myöntää valtuudet varapuheenjohtaja Kari Tuuliniemelle ja Pii Lepolalle 
tarkistaa ja hyväksyä kunnossapitokustannukset myöhästyneiden yksityisteiden osalta, 
edellyttäen, että ne täyttävät avustusehdot. 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti sillä huomautuksella, että seuraavan vuo-
den ohjeistukseen lisätään seuraava asiat: 

Avustuksen saamiseksi on esitettävä tiekunnan hyväksymä kirjanpito tai kuitit. Mikäli 
tienpitonsa hoitaa itsenäisesti, on tositteisiin pyydettävä todistajan allekirjoitus.  

 

Pöytäkirjamerkintä: tämä pykälä käsiteltiin lautakunnan päätöksellä esityslistasta 
poiketen toisena §50 käsittelyn jälkeen. 
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KAHDEN SIIVOUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN VAKITUISEEN 
TYÖSUHTEESEEN 
 
Tekn. ltk. § 25 

 
Karvian Yhtenäiskoulun siivous on hoidettu koulun ensimmäisenä vuotena kahden 
määräaikaisen siivoojan toimesta. Tekninen lautakunta päätti viime vuonna, että 
Yhtenäiskoulun siivoojat valitaan määräaikaisina, koska koulun siivousajan tarpeesta ei ollut 
aivan täyttä varmuutta. Nyt saatujen kokemuksien perusteella Yhtenäiskoulun 
siivoustyöntekijöiden tarve on asettunut/varmistunut kahteen siivoojaan. Tällä hetkellä 
koulussa toimivien siivoojien työtehtäviin kuuluu Yhtenäiskoulun siivouksen lisäksi Torron 
harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous (edellä mainittujen kiinteistöjen siivoustyön mitoitus 
on yhteensä 14,99h/pv eli n. 2hlö/päivä.)    
 
Alustavien keskusteluiden perusteella teknisen toimen henkilökunnan ja teknisen 
lautakunnassa näkemys on, että yhtenäiskoulun siivousta halutaan jatkaa kunnan omana 
työnä ja siksi tekniselle toimelle halutaan palkata kaksi siivoojaa vakituiseen työsuhteeseen.   
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi 
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.       
 
PÄÄTÖS: 
 
Asian käsittely päätettiin aikataulusyistä siirtää seuraavaan kokoukseen. 
 

 
 
Tekn. ltk. § 31 
 
 KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen. Palkattavien siivoojien työtehtäviin kuuluisi 
pääsääntöisesti Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja Jokipirtin siivous.       

 
 

PÄÄTÖS: 
 
Lautakunta päätti yksimielisesti toimia päätösehdotuksen mukaisesti ja anoo 
kunnanhallitukselta täyttölupaa kahden siivoojan palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  
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Tekn. ltk. § 46 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää palkata Yhtenäiskoulun, Torron harrastekeskuksen ja 
Jokipirtin siivoustyön tekijöiksi vakituiseen työsuhteeseen Ritva Matinlaurin ja Leena 
Sarviluoman, jotka ovat hoitaneet kyseistä tehtävää määräaikaisessa työsuhteessa 
kuluneen vuoden ajan. Tekninen lautakunta pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa 
siivoustyöntekijöiden työaikaa nykyisestä työajasta. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.   
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS SIIVOUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN 
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN 
 
Tekn. ltk. § 47 

 
Teknisen toimeen siivoustyöntekijä Tuula Sampokoski on jättänyt 23.5.2018 irtisano-
misilmoituksen, jossa ilmoittaa irtisanoutuvansa Karvian kunnan työsuhteesta 
1.12.2018 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Sampokosken toimenkuvaan on kuulunut 
Karviatalon, urheilutalon ja paloaseman, urheilukentän huoltorakennuksen, kirjaston, 
vanhan kunnantalon sekä jätevedenpuhdistamon valvomon siivoustyöt. Työtä on tehty 
parityönä toisen siivoustyöntekijän kanssa. 

Liitteet: 

• Tuula Sampokosken irtisanomisilmoitus 23.5.2018 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa siivoustyöntekijän 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  

Siivoojan työtehtäviin kuuluu pääsääntöisesti siivoustyöt Karviatalolla, urheilutalolla 
ja paloasemalla, urheilukentän huoltorakennuksella, kirjastossa, vanhalla kunnantalol-
la sekä jätevedenpuhdistamon valvomossa. Siivoustyö suoritetaan parityönä toisen sii-
voustyöntekijän kanssa. 

Myönteisen täyttöluvan myötä siivoustyöntekijän työpaikka laitetaan avoimeen ha-
kuun. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
 
 
 
 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 5.6.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

7 

 

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

KATSELMUKSEN TULOKSET 
 
Tekn. ltk. § 48 

 
Tekninen lautakunta suoritti keskiviikkona 9.5.2018 Karvian kunnan alueella katsel-
muksen, jossa tarkasteltiin kuntakuvaa ja kartoitettiin ensisijaisesti romahtamisvaaras-
sa olevia tai muuten terveydelle ja turvallisuudelle haitallisia rakennuksia ja raken-
nelmia. Lisäksi tehtiin muita huomioita.  

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee viranhaltijatyönä kerätyn koosteen katselmuspäivän 
havainnoista ja päättää, minkä kiinteistöjen omistajia on syytä kehottaa korjaamaan tai 
purkamaan turvallisuudelle tai terveydelle vaarallisia rakennuksia tai suorittamaan 
muita kiireellisiä toimenpiteitä kiinteistönsä alueella.  

 
PÄÄTÖS: 
 

Tämän pykälän käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 5.6.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

8 

 

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

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMON VALVOJA 
 
Tekn. ltk. § 49 

 
Tekninen lautakunta päätti edellisessä kokouksessaan (§ 37) valita Kanttiin rakennet-
tavan esittävien taiteiden katsomon sisärakennustöitä suorittamaan Marko Mustajärvi 
Oy:n jonka tekemä tarjous valittiin edullisimman hinnan perusteella. Lautakunta ei ole 
vielä tehnyt päätöstä sen suhteen, palkataanko hankkeelle ulkopuolinen valvoja. Esit-
tävien taiteiden katsomon rakennustyömaan vastaavana työnjohtajana toimii Mikko 
Mäkitalo Kauhajoelta, hanketta on rakennuttajatyöryhmän puolesta valvonut kunnan-
rakennusmestari Jaakko Kallioniemi. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää, tarvitaanko hanketta valvomaan ulkopuolinen valvoja ja 
keskustelee valvojan palkkaamisesta. 

 
PÄÄTÖS: 
 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että ulkopuolista valvojaa hankkeelle ei pal-
kata, vaan kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi jatkaa hankkeen valvojana ja 
turvallisuuskoordinaattorina työnsä ohessa.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Veijo Kaskimäki poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 
20:15. 
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YHTENÄISKOULUN TARVE TILAMUUTOKSILLE 
 
Tekn. ltk. § 50 

 
Yhtenäiskoulu Opinpolun rehtori Arimo Koivisto on ottanut yhteyttä teknisen toimen 
viranhaltijoihin ja kertonut, että Yhtenäiskoululla on ilmennyt ongelmia tilankäytön 
suhteen. Oppilasmäärät säilyvät vielä muutaman vuoden ajan nykytasolla, jolloin Yh-
tenäiskoulun kaikki luokkatilat on käytännössä täynnä jatkuvasti ja varatilana käyte-
tään Paloasemalla olevaa luokkatilaa. Tilankäytön suhteen on kuitenkin tullut ennalta 
arvaamattomia muutoksia, koska eräs alakoulun luokka on kasvatus- ja opetuslauta-
kunnan päätöksellä (KOLTK §24) päätetty jakaa kahteen osaan. Näin ollen alakoulun 
käyttöön tarvitaan useammaksi tulevaksi vuodeksi yksi luokkatila lisää jatkuvaan päi-
vittäiseen käyttöön.  

Teknisen toimen viranhaltijat ovat yhdessä rehtorin ja kasvatus- ja opetuslautakunnan 
puheenjohtajan kanssa käyneet tutustumassa koulun tiloihin ja miettineet alustavasti, 
miten tiloja voitaisiin saada vastaamaan muuttuneita tarpeita.  

Tekniselle lautakunnalle lähetetään oheismateriaalina ennen kokousta tutustuttavaksi 
rehtorin kirje koskien tilantarpeita sekä alustavia luonnoksia mahdollisista tilaratkai-
suvaihtoehdoista. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja pohtii eri vaihtoehtoja. 

 
PÄÄTÖS: 
 

Yhtenäiskoulu Opinpolun rehtori Arimo Koivisto oli kertomassa lautakunnalle syistä, 
jotka ovat johtaneet siihen, että koulun opetustilojen muutoksille on syntynyt tarve. 
Suurin syy on yhden alakoululuokan jakaminen kahteen osaan, jolloin alakoulun luok-
katiloja tarvitaankin kuuden sijaan seitsemän. Oppilasmäärän on aiemmin ennustettu 
laskevan nykyisestä, mutta nyt näyttääkin siltä, että määrä pysyy nykyisellä tasolla vie-
lä joitain vuosia.  

Tekninen lautakunta pohti eri vaihtoehtoja opetustilojen muutoksille.  Yhteisellä pää-
töksellä lautakunta linjasi, että tällä aikataululla ja ilman sovittua rahoitusta ei pystytä 
tekemään suuria rakenteellisia muutoksia Yhtenäiskoulun tiloissa, vaan pyritään nyt 
ensitoimina rajaamaan haitariovien ja muiden kevyiden ratkaisujen avulla avoimia ti-
loja paremmin opetuskäyttöön soveltuviksi. ATK-luokka saadaan sovitettua paremmin 
opetustilaksi, kun suurikokoisille pöytätietokoneille etsitään paikka muualta. Mahdol-
lisia lisätiloja etsitään koulurakennuksen ulkopuolelta ja jatketaan edelleen paloase-
malla olevan luokkatilan hyödyntämistä opetuskäytössä. Myös Karviatalon harrasteti-
lojen todettiin olevan opetustoimintaan soveltuvia. Luokkatilojen muutostöiden suun-
nittelua jatketaan viranhaltijatyönä.  
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Tekninen lautakunta kehotti myös edelleen tehostamaan luokkatilojen käyttöä lukujär-
jestyksen suunnittelussa. Myös alakoululaisten perusopetustilojen mahdollista hyödyn-
tämistä yläkoulun oppilaiden käytössä on syytä harkita.       

 

Pöytäkirjamerkintä: Tämä pykälä käsiteltiin lautakunnan päätöksellä kokouksen en-
simmäisenä asiana, jonka jälkeen kokousta jatkettiin työjärjestyksen mukaisesti pykä-
lästä 45 lähtien.  
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / SIEVI-KORTE 
 
Tekn. ltk. § 51 

 
Karviankylässä osoitteessa Rantatie 177 sijaitsevan tilan RANTATÖYRÄ (230-403-1-
54) omistaja Jouko Sievi-Korte hakee poikkeamislupaa lomarakennuksen käyttötar-
koituksen muuttamiseen vakituiseksi asuinrakennuksesi rantayleiskaavan vastaisesti. 
Tila on rantayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä RA, lomarakennusalue.  

Tilalla on vuonna 2009 rakennettu lomarakennus sekä erillinen rakennus, jonka raken-
tamisajankohdasta ei ole tietoa, ja joka on aiemmin toiminut saunana. Tilalla on omaa 
rantaviivaa 55m. Lomarakennus sijaitsee noin 30m etäisyydellä järvirannasta korkean 
töyrään päällä. Kiinteistölle on liittymä Rantatieltä ja rakennusten välittömään lähei-
syyteen on hyvät kulkuyhteydet. Vakituista asutusta on Rantatien toisella puolella noin 
150m etäisyydellä rakennuksesta.  

Naapureita on kuultu hakemuksen yhteydessä, kenelläkään ei ole huomauttamista asi-
assa.  

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Päätöksellä ei aiheuteta 
haittaa ympäristölle tai luontoarviolle, eikä myönteinen poikkeamispäätös aiheuta 
muutoksia alueen rakentamisessa. Tilan päärakennus on jo rakentamisvaiheessa ra-
kennettu vakituiseen asumiseen soveltuvaksi. 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rantatöyrän kiinteistölle myön-
netään määräaikainen lupa poiketa rantayleiskaavan määräyksestä seuraavin ehdoin: 

- Myönteisen poikkeamisluvan saatuaan hakijan on kahden vuoden kuluessa 
päätöspäivästä haettava rakennuslupaa lomarakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen.  

- Lupa poiketa rantayleiskaavan mukaisesta RA-merkinnästä on voimassa kym-
menen vuotta rakennusluvan myöntämispäivästä.  

- Lupa myönnetään kiinteistön nykyiselle omistajalle. Mikäli kiinteistö vaihtaa 
omistajaa tai haltijaa, raukeaa myönnetty poikkeamislupa ja asuinrakennus pa-
lautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamislupa on voimassa vain, mikäli kiinteistöllä asutaan vakituisesti. 
Mikäli kiinteistöllä ei ole vakituista asumista, raukeaa myönnetty poikkeamis-
lupa ja asuinrakennus palautetaan rantayleiskaavan mukaisesti loma-asunnoksi.  

- Poikkeamisluvalla tai käyttötarkoituksen muutokseen myönnetyllä rakennuslu-
valla ei ole vaikutusta rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kiinteistöllä säilyy 
rantayleiskaavassa lomarakennusalueelle määritelty rakennusoikeus.  
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- Kiinteistön jätevesijärjestelmän on vastattava hajajätevesiasetuksen 2017/157 
vaatimuksia rakennusluvan loppukatselmuksessa tai viimeistään 31.10.2019 
mennessä.  

 
PÄÄTÖS: 
 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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KARVIAN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 
HÄRKÄMÄEN ALUEEN T, TY-1, T-1, MY-5, MA, VL, ET, AT ja AM 
ALUEVARAUKSIA 
 
Rakltk  § 16 (30.3.2016)  

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen Karvian 
Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksesta koskien Härkämäen alueen T, TY-1, T-1, MY-5, 
MA, VL, ET, AT ja AM aluevarauksia. 
 
Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on 
talousmetsäkäytössä. Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen 
länsiosa on keskusta-alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen 
vaihettumisvyöhykettä. Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa 
haja-asutusta ja näiden yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa 
keskusta-alueen tiiviimpää rakennettua ympäristöä. 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä olemassa olevan 
teollisuusalueen laajentamiseksi. 
 
Suunnittelualue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. 
Suunnittelualueelle avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen 
suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on keskustaajaman 
tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja pohjoisosiin laajahkot 
varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). 
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden 
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että alueet voitaisiin tarvittaessa 
tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asunto- ja 
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teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, 
jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. 
 
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuusalueen asemakaavoittaminen, jolla 
vastataan yritysten tarpeisiin usean vuoden ajan. Kaava-alueen itäosassa sijaitsee 
olemassa olevaa teollista toimintaa. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan alueen 
länsiosan olemassa olevat asuinrakennukset joiden yhteydessä on liiketoimintaa sekä 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Suunnittelualueella sijaitsee sähkölaitos. 
 
Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja 
laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
  
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

________________________________________________________________________________ 
 
Tekn. ltk. § 52 
 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 
muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun mu-
assa: 

• Teollisuusalueiden (TY-1) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat hel-
pompi toteuttaa/rakentaa 
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• Viheralueiden (VL) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu mahdollistaa 
ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemallisen ja melulli-
sen suojan Karviantielle.   

• Kaava-alueen uutta tielinjausta hieman muutettu 

 
 

Liitteet:  

• Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lau-
sunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 
kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 
paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 
vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhalli-
tukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sa-
nomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyöta-
hoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelys-
tä (MRL 65 §) 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi esteellisenä, koska omistaa kiinteistön kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 
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HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 

 
Rakltl  § 17 (30.3.2016) 

 
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on tehnyt 22.3.2016 ehdotuksen 
Härkämäen teollisuusalueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta 
 
Suunnittelualue:  
 
Sijainti:  
Suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella, noin kilometrin päässä 
ydinkeskustasta. Alue rajoittuu idässä Ylä-Satakunnantiehen, lännessä Karviantiehen, 
pohjoisessa asuinalueisiin ja etelässä maa- ja metsätalousalueisiin. 
 
Alueen koko:  
Alueen pinta-ala on noin 47,6 ha. 
 
Kuvaus:  
Suunnittelualueen itäosa muodostuu selänteen reuna-alueesta, joka on 
talousmetsäkäytössä. Itäosassa sijaitsee myös olemassa olevaa teollista toimintaa. Alueen 
länsiosa on keskusta-alueen tuntumaan ulottuvaa peltoaluetta, joka on laaksoalueen 
vaihettumisvyöhykettä. Länsiosassa Karviantien varrella sijaitsee olemassa olevaa kirjavaa 
haja-asutusta ja näiden yhteydessä pienimuotoista liiketoimintaa. Suunnittelualue jatkaa 
keskusta-alueen tiiviimpää rakennettua ympäristöä. 
 
Lähtökohdat ja tavoitteet: 
 
Karvian kunnalla on tarve saada keskustan tuntumaan uusia teollisuustontteja tarjolle. 
Teollisuustonttien riittävyys ja vaihtoehtoisuus on elinehto elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Härkämäki on sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään otollinen alue uusille 
teollisuustonteille. Kunta on hankkinut alueelta kiinteistöjä teollisuusalueen 
laajentamiseksi. 
 
Kaava-alue sijoittuu lännen - lounaan suuntaan avautuvalle jokilaaksoa rajaavalle 
selänteelle ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeelle keskusta-alueen tuntumaan. Kaava-
alueesta avautuu näkymiä, etenkin ajettaessa Karviantietä pohjoisen suuntaan. 
 
Vuonna 2008 hyväksytyssä Karvian keskustaajaman osayleiskaavassa on keskustaajaman 
tulevaan kasvuun varauduttu osoittamalla taajaman etelä- ja pohjoisosiin laajahkot 
varaukset MY-5 (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). 
Alueille asetettiin kyseisellä määräyksellä uudisrakentamiskielto, jotta alueiden 
jatkokaavoitus ei vaarantuisi. Ajatuksena oli että alueet voitaisiin tarvittaessa 
tulevaisuudessa ottaa yleiskaavan päivityksen yhteydessä asunto- ja 
teollisuusrakentamisen käyttöön. Nyt on Karvian kaavoituksen osalta tultu tilanteeseen, 
jossa eteläistä MY-5 aluetta tarvitaan teollisuuden tarpeisiin. Osayleiskaavaa muutetaan 
suunnittelualueen osalta samanaikaisesti asemakaavan kanssa. 
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Kaavan tavoitteena on laatia Härkämäen alueelle 20-25 erikokoista teollisuustonttia 
yritysten tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi osoittaa alueen pohjois- ja 
länsiosaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita sekä länsiosan 
maisemallisesti arvokkaat peltoalueet. Alueelle on tarkoitus osoittaa virkistysalueet 
teollisuusalueen länsiosaan ja suunnittelualueen pohjoisosaan suojaamaan asuinaluetta. 
Suunnittelualueella sijaitsevan sähkölaitoksen alue on tarkoitus osoittaa 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi. Kaava-alueen 
itäosa on jo osittain kaavoitettu, jolloin kyseessä on tältä osin kaavamuutos. 
 
Kaavamuutoksen aloitusvaihe: 
 
Kaavahankkeen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta tulee kuuluttaa paikallisissa lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla internetissä (MRL 62§ ja 63§). Alueen kiinteistön- ja naapurikiinteistöjen omistajia 
sekä yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja 
laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelystä. 
 
Liitteet:  
Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaluonnos. 
 
 
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Rakennuslautakunta hyväksynee osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnoksen 
ja esittää kunnanhallitukselle, että kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Kaavahankkeesta tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyötahoja in-
formoidaan lisäksi kirjeitse hankkeen vireille tulosta ja laatimisvaiheen 
vuorovaikutusmenettelystä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Tekn. ltk. § 53 
 

Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta annetuista lausunnoista on kaavamateriaaliin tehty tarvittavia 
muutoksia/tarkennuksia.  

Ehdotusvaiheen kaavamateriaaliin merkittävämpiä tehtyjä muutoksia ovat muun mu-
assa: 

• Teollisuusalueiden (TY-3) sijoittelua muutettu siten, että tontit olisivat hel-
pompi toteuttaa/rakentaa 
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• Viheralueiden (VL ja VL-1 ) sijoittelua muutettu siten, että kaavaratkaisu 
mahdollistaa ekologisen käytävän pohjois-eteläsuuntaisesti, sekä maisemalli-
sen ja melullisen suojan Karviantielle.   

• Kaava-alueen uutta tielinjaus hieman muutettu 

 

Liitteet:  

• Ehdotusvaiheen kaavamateriaali  

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta annetut lau-
sunnot ja kaavoittajan antamat vastineet lausuntoihin  

 

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää 
kunnanhallitukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville 
tutustumista ja kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan 
paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia 
ja yhteistyötahoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja 
vuorovaikutusmenettelystä (MRL 65 §). 
 
 
PÄÄTÖS: 
 

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotusvaiheen kaavamateriaalin ja esittää kunnanhalli-
tukselle, että ehdotusvaiheen kaavamateriaali asetetaan nähtäville tutustumista ja 
kommentointia varten 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheesta tiedotetaan paikallisessa sa-
nomalehdessä ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kiinteistönomistajia ja yhteistyöta-
hoja informoidaan lisäksi kirjeitse ehdotusvaiheen tulosta ja vuorovaikutusmenettelys-
tä (MRL 65 §). 

 

Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi, koska omistaa kiinteistön kyseiseltä kaavoitettavalta alueelta. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 54 

 

1. Partakylän yksityistien hoitokunnan anomus sillan perusparannukseen 

• Partakyläntien hoitokunta on suorittanut perusparannustöitä joen ylittävällä 
sillalla. Siltaluiska on asfaltoimatta, ja hoitokunta hakeekin tekniseltä lau-
takunnalta avustusta asfaltoinnin suorittamiseen. Lautakunta päätti yksi-
mielisesti myöntää perusparannusavustusta anomuksen mukaisesti 50% to-
teutuneista kuluista, eli enimmillään 5000€ (sis. alv 24%). Avustuspäätös 
noudattaa teknisen lautakunnan ohjeistusta yksityisteiden perusparan-
nusavustuksista. Lautakunta kuitenkin suosittelee, että luiskan yläpäähän 
suunniteltu hidastetöyssy jätetään tekemättä siitä aiheutuvan meluhaitan 
vuoksi.   

2. Yhtenäiskoulun ilmastointi 

• Kunnanhallituksessa on keskusteltu Yhtenäiskoulun ilmastoinnin ongel-
mista gallerialaajennuksessa. Kunnanrakennusmestari selvitti, että ilmas-
tointi toimii niin kuin se on suunniteltukin, mutta kuluvan toukokuun hel-
teet ovat olleet poikkeuksellisen kovia, eikä ilmanvaihdon viilennystä ole 
suunniteltu näin pitkien helteiden varalle. Gallerialaajennuksen suuret ik-
kunat päästävät valon ja lämmön lävitseen lähes esteettä, kun aiemmin 
koulua länsipuolella varjostanut koivikko on kaadettu, eikä luokkaan asen-
netut verhot riitä estämään valon ja lämmön pääsyä sisätiloihin. Ratkaisuk-
si on mahdollisesti kaavailtu auringonsuojakalvoa tai markiisia.  

3. Sote-kiinteistöjen siivoustyön mitoitus 

• Tekninen lautakunta päätti (2018 §33.5) teettää siivoustyön mitoituksen Il-
taruskon kiinteistössä. Mitoitus on suoritettu, ja kunnanrakennusmestari 
kertoi mitoituksen tuloksista. Mitoituksen perusteella nykyinen siivoojaka-
pasiteetti on riittävä siivoustyön määrään nähden. Mitoitus on suoritettu pe-
rustarvetta varten, ja kaikki vanhainkodissa yleiset erikoistilanteet nostavat 
siivoustyön tarvetta merkittävästi, jolloin saattaa tarve siivoustyön tekemi-
selle olla suurempi.   

4. Sarvelan kevyen liikenteen väylä   

• Kari Tuuliniemi on tuonut lautakunnalle tiedoksi, että Sarvelaan rakenne-
tulla kevyen liikenteen väylällä on routimisesta johtuvia vahinkoja. Kun-
nanrakennusmestari selvitti, että routimista tapahtuu kohdissa, joihin on 
väylää rakennettaessa asennettu salaojat, jotka on eristetty. Tämä on myö-
hemmin osoittautunut huonoksi ratkaisuksi erilaisen routimisen vuoksi. 
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5. Puutarhajätteiden sijoituspaikka kuntalaisille 

• Puheenjohtaja kysyi, mihin kuntalaiset voivat viedä puutarhajätteitänsä. 
Kunnanrakennusmestari selvitti, että tällä hetkellä ei ole varsinaisesti osoi-
tettua paikkaa, mutta asiaa selvitetään.  

6. Kantin koulun vuokrahinta 

• Puheenjohtaja tiedusteli Kantin koulun vuokraamisesta, kuka vuokraa ja 
hoitaa koulun vuokraamista. Kunnanjohtaja kertoi, että asia on valmisteilla. 

7. Teiden suolaus ja pusikonraivaus 

• Kari Tuuliniemi tiedusteli teiden suolaamisesta ja pusikoiden raivaamisesta 
kunnan alueella. Kunnanrakennusmestari selvitti, että mainittuja toimia on 
tarkoitus suorittaa heti kun on satanut, koska maasto on helteiden jäljiltä 
niin kuivaa ja tuulet kovia, että maastopalojen vaara on korkea ja toimiva 
suolaus vaatii kosteutta. 

8. Liikenneväylien parantaminen kesän aikana 

• Kunnanrakennusmestari kertoi Mattilantien liittymän lähellä olevan hidas-
teen tulevasta kunnostuksesta. Hidasteen poistaminen ei tiepiirin mukaan 
ole mahdollista, mutta sen kallistusta korjataan. Lisäksi liittymän läheisyy-
teen rakennetaan suojatie liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kantin 
suuntaan vuosi sitten tehty viallinen asfaltointi on nyt korjattu, ja väylien 
kunnostusta on mahdollisesti tulossa myös muille alueille tämän kesän ai-
kana.   
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Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 55 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
5.6.2018 

Pykälät 
43-55 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54.2-54.8, 55 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 45, 46, 49, 54.1 

 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: 45, 46, 49, 54.1 

 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:        .2018          
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:   
 

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 
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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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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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