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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 97   
 

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

 

PÄÄTÖS: 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 98   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soile Ala-Kantti ja Maija Ilmari 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 1 
 
  
Tekn. ltk. § 99 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 1 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 1.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 1, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta totesi tuuliturbiinin nro 1 osoitteeksi Kurki 190. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 2 
 
  
Tekn. ltk. § 100 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 2 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 2.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 2, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta ehdotti tuuliturbiinin nro 2 osoitteeksi Jäkälätie 60. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 3 
 
  
Tekn. ltk. § 101 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 3 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 3.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 3, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 20.12.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

8 

 

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

Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta ehdotti tuuliturbiinin nro 2 osoitteeksi Jäkälätie 47. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 4 
 
  
Tekn. ltk. § 102 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 4 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 4.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 4, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta totesi tuuliturbiinin nro 4 osoitteeksi Kurki 110. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 5 
 
  
Tekn. ltk. § 103 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 1 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 5.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 5, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta ehdotti tuuliturbiinin nro 5 osoitteeksi Jäkälätie 130. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
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RAKENNUSLUPAHAKEMUS ALKKIAN ENERGIA OY / 
JÄKÄLÄKANKAAN TUULITURBIINI 6 
 
  
Tekn. ltk. § 104 
 

Alkkian Energia Oy hakee rakennuslupaa tuuliturbiinin nro 6 rakentamiselle vuok-
raamalleen tilalle 230-874-1-0 ILVESJOEN YHTEISMETSÄ Karvian Alkkiassa. Ti-
lalle on laadittu Jäkäläkankaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka Karvian kunnanval-
tuusto on hyväksynyt 13.6.2016. Kyseistä kaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mu-
kaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakennuspaikka on 
ennestään rakentamaton. Tuuliturbiini sijoitetaan kaavassa merkitylle alueelle tv-1, 
jolle saa sijoittaa tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus on enintään 230m. 

Tuuliturbiinin päämitat ovat: napakorkeus 155m, kokonaiskorkeus 228m ja lapojen 
pyörimisympyrä 147m.  

Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Pohjatutkimus, suunnitelma perustusten rau-
doituksista, rakennepiirustukset, lujuuslaskelmat, sähkötarkastuspöytäkirja 

Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

Vaadittavat katselmukset: Aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, raudoituskat-
selmus, rakennekatselmus, käyttöönotto- ja loppukatselmus  

Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.  

Aloitusilmoitus tehtävä rakennustoimistoon. 

Kunta on kuullut rakennuspaikan naapureita. Huomautuksena tuulivoimaloiden mah-
dollisesti aiheuttama melu sekä infraäänet. 

 
RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvan ja määrittää osoitteen tuuliturbiinille 6.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan tuuliturbiinille nro 6, lisäten eril-
lisenä esiteltyyn päätösehdotukseen seuraavat ehdot: 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä suunnitelma turbiinien lapoi-
hin mahdollisesti kertyvän jään irtoamisen aiheuttamien vaaratilanteiden poistamisek-
si. 

Hakijan on ennen rakennustöiden aloittamista esitettävä rakennettavalle voimalatyy-
pille tehdyt ohjeistuksen mukaiset melu- ja välkemallinnukset, jotka ovat hyväksyttä-
vissä, mikäli ne vastaavat Valtioneuvoston asetuksessa (1107/2015) tuulivoimaloille 
määritettyjä ohjearvoja päivä- ja yöajan keskiäänitasojen maksimiarvolle.  
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Hämärän aikaan käytettävän lentoestevalon on oltava jatkuvasti palava, ympäristöön 
häiriötä aiheuttamaton valo. 

Pöytäkirjaan liitetään rakennuslupapäätös. 

Tekninen lautakunta totesi tuuliturbiinin nro 6 osoitteeksi Kurki 13. 
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YLIJÄÄMÄLIETTEEN VASTAANOTTOSOPIMUS 
 
 
Tekn. ltk. § 105 
 

Karvian kunnan jätevedenpuhdistamolla syntyy vuosittain n. 200-250 tonnia ylijäämä-
lietettä, joka tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Viime vuosina yli-
jäämäliete on toimitettu Honkajoen biokaasulaitokselle (Gasum Oy), mutta Gasum Oy 
on päättänyt, että ei enää ota vastaan yhdyskuntalietettä Honkajoen biokaasulaitoksel-
la. Vaihtoehtoiseksi ylijäämälietteen vastaanottopaikaksi Gasum Oy on tarjonnut Tu-
run biokaasulaitosta, jossa ylijäämälietteen vastaanottomaksu olisi 64,5€/t + rahtiku-
lut. Kunnanrakennusmestari on tiedustellut Lakeuden Etapilta, että olisiko heillä mah-
dollista ottaa vastaa ylijäämälietettä Ilmajoen biokaasulaitoksella. Lakeuden Etappi on 
tarjonnut ylijäämälietteen sopimusta jossa sitoutuvat vastaanottamaan ylijäämälietettä 
hintaan 64€/t + rahti ja punnitusmaksu. Vastaanottosopimus olisi voimassa kaksi vuot-
ta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi vuoden irtisanomisajalla. 

 

Liitteet: 

• Lietteen käsittelysopimus 

• Yhteistoimintasopimus kunnan vastuulle kuuluvan jätteen hyödyntämisestä 

 

   

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta päättää, että Karvian kunta hyväksyy Lakeuden Etapin tarjouksen ylijää-
mälietteen vastaanotosta ja valtuuttaa kunnanrakennusmestarin allekirjoittamaan yli-
jäämälietteen vastaanottosopimuksen.  

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 106 

  

1.  Kunnanrakennusmestari kertoi lautakunnalle hulevesien tulvariskikartoituksesta. 
 

2.  Lautakunta keskusteli siirrettävien nopeusnäyttötaulujen hankkimisesta kunnan 
katualueelle ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Lautakunta suhtautui myönteisesti nopeusnäyttötaulujen hankintaan, mutta taulujen 
sijoittamispaikkojen määrittäminen ja taulujen hintatietojen etsiminen jätettiin vielä 
viranhaltijatyöksi. Lisäksi pohdittiin mahdollisuutta lisätä Riskunkadun ja Kylä-
Karviantien liittymään hälytysmerkkivalo, joka kertoo annetusta palohälytyksestä ja 
paloaseman suunnalta tulevista hälytysajoneuvoista. 

 
3.  Puheenjohtaja kiitti lautakuntaa kuluneesta vuoden yhteistyöstä ja toivotti 

lautakunnalle hyvää joulua ja vuodenvaihdetta. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 107 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
  
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
20.12.2018 

Pykälät 
97 - 107 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 97, 98, 106, 107 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 105 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykälät 
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: 105 

 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 lähettä-
misestä, 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:  
Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät: 99, 100, 101, 102, 103, 104 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

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

   
 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoi-
kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 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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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 puoles-
ta 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 välityk-
sellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaati-
mus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON 
YLITTÄVISSÄ 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 tyy-
tymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallis-
tumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, 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 viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asias-
sa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta 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, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen 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 
- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
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- 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 mark-
kinaoikeuteen. 

 
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 käsit-
telylupaa. 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 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 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 viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asias-
sa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta 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, tiedok-
sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-
doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

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

set 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 hen-
kilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-
taa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 

 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutos-
ta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus-
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

ajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallin-
tolainkäyttölain 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 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 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 mainittuun 
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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