
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA  2 / 2019 
 
Aika:  Torstai 28.3.2019 klo 18.00 – 22:00 
 
Paikka:  Kunnantalo, kunnanhallituksen huone 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
 Maija Ilmari  jäsen  
 Joni Lentovaara jäsen  
 Jori Louhisuo jäsen (saapui 18:57, poistui 20:51) 
 Jaakko Santahuhta jäsen  
 Kari Tuuliniemi jäsen  
 Jaana Vähäsavo jäsen 
  
 
Poissa:  Anne Aho  jäsen 
 Soile Ala-Kantti jäsen 
  
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 
 Marianne Ojala rakennustarkastaja 
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja (poistui 20:51; esteellinen § 16.2) 
 
 
 
Asiat: § 12 - 17 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus:   
  
 Pöytäkirja on tarkastettu 1.4.2019  
 
Nähtävänä olo:  
   
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 2.4.2019 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 12  
 

 

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. § 13  
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Santahuhta ja Kari Tuuliniemi. 
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RAKENNUSLUPA: PRESSUHALLIN RAKENTAMINEN 
  
Tekn. ltk. § 14 

 

Alvarin Metalli Oy hakee rakennuslupaa pressuhallin rakentamiseksi omistamalleen 
kiinteistölle 230-403-17-1 KONEPAJA Karviankylään. Hallirakennus sijoittuu kone-
pajarakennuksien välittömään läheisyyteen tuotannon varastoksi. Hakija on saanut 
Pirkanmaan ELY-keskukselta poikkeamisluvan hallin sijoittamiseen maantien 13312 
(Prinkkiläntie) suoja-alueelle 10m etäisyydelle maantien keskilinjasta. Suoja-alue 
ulottuu kyseisellä kohdalla 20m etäisyydelle keskilinjasta. 

Rakennettava pressuhalli on rungoltaan terästä (pilarit ja ristikot), harjakattoinen, poh-
jaltaan 15m x 37m, eli 555m2. Hallin rakennetaan asfaltoituun pihaan ja ankkuroidaan 
teräksin maahan. Harja nousee 8,5m korkeuteen.  

Hakija on kuullut naapureita, ei huomautettavaa.  

Vaadittavat työnjohtajat: vastaava työnjohtaja. 

Vaadittavat erikoissuunnitelmat: selvitys perustamistavasta, rakennepiirustukset, lu-
juuslaskelmat, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.  

Kiinteistön pelastussuunnitelma tulee päivittää koskemaan myös rakennettavaa pres-
suhallia. 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan. 

 

 
PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan, sekä hyväksyy samalla 
poikkeaman rakennusjärjestyksen kohdasta 3.1 rakennuksen etäisyyden ollessa pie-
nempi maantien keskiviivasta kuin rakennusjärjestys määrää. Tekninen lautakunta to-
teaa ELY-keskuksen tutkineen sijoittumisesta aiheutuvat haitat riittävällä tasolla.   

Pöytäkirjaan liitetään ELY-keskuksen myöntämä poikkeamispäätös. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION JA TOIMINNALLISTEN TA-
VOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2018 

 
Tekn. ltk. § 15 

 
Teknisen lautakunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen, mikä 
on kuntalain 115 §:n mukaan osa kunnan tilinpäätöstä.  
 
Käyttötalous: 
Lautakunnan toimintakuluihin budjetoitu määräraha oli toimintavuonna 1 570 424 €. 
Toimintakulujen toteutuma oli 1 603 783€ eli toimintakulut ylittyivät 2,1 %:lla (33 241€). 
Lautakunnan toimintatuloihin budjetoitu määräraha oli toimintavuonna 944 264€.  
Toimintatulojen toteutuma oli 1 090 882€ eli toimintatulot ylittyivät toimintavuonna 
15,5 %:lla (146 618€), joten teknisen lautakunnan nettotulos oli 18,1 %:a (113 259€) 
parempi verrattaessa vahvistettuun talousarvioon. 
 
Investoinnit: 
Investointeihin käytettävä määräraha toimintavuonna oli 703 000 €, josta 
lisämäärärahaa oli 61 000€. Määrärahasta toimintavuonna käytettiin 44,5%  eli 
312 605€€. Lisäksi investoinneista saatiin tuloja (avustuksia) 171 459€, joten 
investointien nettototeuma oli 141 146€.  
 
Pöytäkirjan liitteenä ovat vuoden 2018 toimintakertomus ja teknisen lautakunnan 
tilipäätöstiedot. 
 

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 

Lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy vuoden 2018 talousarvion 
toimintavertailun ja toimintakertomuksen ja esittää ne kunnanhallituksen 
hyväksyttäväksi. 

 

PÄÄTÖS:   

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Jori Louhisuo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aika-
na. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 16 

  

1. Rakennustarkastaja toi terveiset seudullisen liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksesta 
ja kertoi lyhyen yhteenvedon seudun liikenneturvallisuustilanteesta. Tekninen lautakunta 
päätti, että Karvian kunta ei osallistu Destian ehdotukseen liikenneturvallisuuskonsultin 
palkkaamisesta. Tekninen lautakunta päätti valtuuttaa kunnanrakennusmestarin 
tilaamaan kaksi nopeusnäyttötaulua, jotka asennetaan kunnan tieverkoston varrelle. 

 
2. Kunnanrakennusmestari esitteli alustavaa luonnosta Karvian kunnan ja Willi Karvia 

Oy:n välisestä vuokrasopimuksesta, jolla Willi Karvia Oy vuokraa kunnan omistamat 
kiinteistöt (Jokipirtti, Kantin koulu + katsomon alue, Torron harrastekeskus ja Meijeri-
Willelä). Tekninen lautakunta keskusteli vuokrasopimuksen sisällöstä ja esitti, että 
vuokran perusteena käytettäisiin kiinteistön toteutuneita ylläpitokuluja + 3% osuutta 
tasearvosta (vastaavanlainen käytäntö on ns. sote-kiinteistöjen vuokraamisessa). 
Lopullisen päätöksen vuokrasopimuksen sisällöstä ja vuokran määrästä tekee 
kunnanhallitus. 
 
Pöytäkirjamerkintä: Veijo Kaskimäki oli esteellinen asian käsittelyyn (Kaskimäki kuuluu 
Willi Karvia Oy:n hallitukseen) ja poistui kokouksesta ennen pykälän 16.2 käsittelyä. 
Jori Louhisuo poistui samaan aikaan. 
 

3. Kunnanrakennusmestari esitteli kuluvan toimintavuoden investointien etenemistä. 
Merkittiin tiedoksi. 
 

4. Destia aikoo ELY-keskuksen toimeksiannoksi kaataa näkemäesteenä olevia koivuja 
Kylä-Karviantien varrelta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tekninen lautakunta 
päätti osallistua samalla näkemäalueen parantamiseen kaatamalla osittain Kylä-
Karviantien suoja-alueella olevan pensasaidan kiinteistönomistajan suostumuksella.  

 
5. Kunnanrakennusmestari kertoi Posan Ympäristöpalveluiden järjestämästä palaverista, 

jossa käsiteltiin mm. hajajätevesiasetusta ja jätehuoltorekisteriä. Merkittiin tiedoksi. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 17 

  

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

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
28.3.2019 

Pykälät 
12 – 17 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 12, 13, 15,  16.2, 16.3, 16.5, 17 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 16.1, 16.4 

 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: 16.1, 16.4 

 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 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: 14 
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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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 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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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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