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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 29  
 

 

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

 

PÄÄTÖS: 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

 

 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 30  
 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Vähäsavo ja Anne Aho. 

 

 

 
 
 
 

  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 11.6.2020 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

3 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNAN AVUSTAMIEN YKSITYISTEIDEN V. 2019 KUNNOSSA- 
PITOKUSTANNUSTEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS 
 
Teknltk § 31 

  

Teknisen lautakunnan asettama työryhmä on tarkistanut yksityisteiden kunnossapito-
kustannukset vuodelta 2019 ja laatinut avustuksien maksatusluettelon teknisen lauta-
kunnan hyväksyttäväksi.  

Avustukset on laskettu valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Yksityistei-
den tiekuntien on pyydetty lehti-ilmoituksen välityksellä ilmoittamaan 19.4.2020 men-
nessä vuoden 2019 kunnossapitotöistä tiekunnan hyväksymien kuittien tai kirjanpito-
tietojen toimittamista tekniseen toimistoon käsittelyä varten. 19.4.2020 jälkeen palau-
tetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta myönnettävä 
avustus on 25% normaalia pienempi. 

Liitteet: 

• Yksityisteiden kunnossapitoavustusluettelo 
• Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot 

 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta hyväksyy työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien maksuunpa-
noluettelon.  

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. 

Tekninen lautakunta päätti laatia seuraavan vuoden hakua varten kaavakkeen hakijoi-
den täytettäväksi, jotta hakuprosessi saadaan selkeämmäksi. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Kari Tuuliniemi poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNTAOSUUS KULTTUURIKESKUS SKANTZIN JATKOHANKKEELLE 
 
Teknltk § 32 

Kulttuurikeskus Skantzin katsomoalue, piha-alue, parkkipaikka ja tapahtumaravintola 
Skantzin Krouvi valmistuivat vuoden 2019 toukokuun avajaisiin mennessä. Alue 
osoittautui toimivaksi ja tarkoitukseensa hyvin soveltuvaksi. Pientä täydentämistä kui-
tenkin vielä tarvitaan.  

Kulttuurikeskus Skantzin rakentamiseen osallistuneet talkoolaiset ovat halukkaita ra-
kentamaan lisää wc-tiloja, korjaamaan piha-alueella sijaitsevan ulkorakennuksen ka-
ton sekä hieman laajentamaan vanhassa ulkorakennuksessa olevan tapahtumaravinto-
lan tiloja. Karvian kunta on hakenut LEADERISTA avustusta tälle hankkeelle. Han-
kepäätös on myönteinen muilta osin, mutta katon korjaukseen ei avustusta myönnetty. 
Avustussumma on 16 500€ ja kunnan osuudeksi hankkeelle jää 9 900€.  Hanke toteu-
tettaisiin kokonaan talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 26 400€ ja tal-
kootöiden osuus on 6600 euroa.  

Avajaistapahtumaa ja kesäteatteriesityksiä kävi viime kesänä seuraamassa 250-420 
ihmistä jokaisessa tapahtumassa. Katsomon yhteydessä on 3 wc:tä ja sisätiloissa 2 kpl. 
Tämä ei riitä, koska esitysten väliaika on suhteellisen lyhyt. Isompiin tapahtumiin oli 
vuokrattu siirrettävä wc-rakennus, joka sijoitettiin ulkorakennuksen lähettyville, si-
jaintia pidettiin hyvänä. Krouvi osoittautui toimivaksi ja anniskelutoimintaan se riittää 
hyvin. Olisi kuitenkin hyvä, jos sen yhteydessä olisi vielä kahvila/myymälä tila. Ti-
loissa esimerkiksi yhdistykset voisivat hoitaa varainhankintaa järjestämällä myyjäisiä 
ja kahviota tapahtumien aikaan. Ulkorakennuksen katto on myös korjauksen tar-
peessa. Kulttuurikeskuksen tilat ovat ainoastaan matkailun käytössä.  

Kesän ohjelma oli jo koottuna hyvissä ajoin ja alueella olisi ollut paljon toimintaa, 
mutta koronaepidemian vuoksi ne jäävät tältä kesältä ainakin pääsääntöisesti toteutu-
matta. Willi Karvia Oy on hakenut avustusta Kammista Skantziin – Taiteiden reitin 
brändäykseen ja markkinointiin, hanke on toteutumassa. Kulttuurikeskus Skantz on 
tärkeä paikka joko reitin lähtö- tai päätepisteenä Reitillä on potentiaalia nousta tunne-
tuksi matkailukohteeksi ja paikan rakenteet tulisi siksi saattaa asiakkaiden tarpeiden 
mukaisiksi. Karvia on yksi kymmenestä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark kun-
nasta ja Geopark status ollaan myöntämässä kun se koronatilanteen puolesta on mah-
dollista. Kulttuurikeskus Skantz on tärkeä myös Geoparkin kannalta, koska sinne tulee 
opastuskeskus.  

Toteutuksen osalta hanke tulisi teknisen lautakunnan alaisuuteen ja se toteutettaisiin 
kuluvan talousarviovuoden aikana. Mikäli kuitenkin koronatilanne aiheuttaa muutok-
sia aikatauluihin, venytettäisiin hanke kahdelle talousarviokaudelle, jolloin voi tulla 
tarve hakea kesken jääneen osuuden verran lisämäärärahaa seuraavalle talousarvio-
kaudelle. Ulkorakennuksen toimintakunnon varmistamiseksi katto kaipaa remonttia, 
talkooväkeä katon korjaamiseen on jo ilmoittautunut. Rahoituksen puuttuessa koko 
katon korjausta ei voida aloittaa, mutta talkoovoimin on päätetty tukea kattoa pahim-
mista kohdista niin, että se pysyy toimintakuntoisena. Katon korjaamisen tarve on to-
dennäköinen lähitulevaisuudessa.  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 11.6.2020 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

5 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle 
myönnettäväksi 9 900 euron lisämäärärahan vuodelle 2020 Kulttuurikeskus Skantzin 
jatkohankkeeseen, jolla rakennetaan Skantzin alueelle lisää wc-tiloja ja laajennetaan 
Skantzin Krouvin yhteyteen kahvila/myymälä. Hanke toteutetaan talkootyönä, rahoi-
tus käytetään materiaalihankintoihin. Hanke on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden ai-
kana, mutta koronatilanteen johdosta voi aikataulua joutua venyttämään kahdelle vuo-
delle.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää päätösehdotuksen mukaisesti kunnanhallitukselle, 
jonka kautta kunnanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeeseen sillä li-
säyksellä, että selvitetään kiinteän wc-rakennuksen rakentamisen lisäksi siirrettävän 
wc-rakennuksen rakentamisen kustannukset. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS: AS OY KARVIAN KARTANON 
HUONEISTON  YLLÄPITOKULUT 
 
Teknltk § 33 
 

Karvian kunta on vuonna 2017 päättänyt ostaa asunto-osakkeen rakennettavasta 
rivitalosta (As Oy Karvian Kartano). Rivitalo/asunto on valmistus 12/2019, jonka 
jälkeen huoneiston omistaja vastaa asunnon ylläpitokuluista. Asunnon valmistumista 
ei ollut huomioitu budjettia laadittaessa, joten tämän vuoksi haetaan määrärahaa 
asunnon ylläpitokulujen kattamiseksi. Asunnon hoitovastike on 70,5€/kk ja 
rahoitusvastike 441,17€/kk eli vastikkeet ovat yhteensä 511,67 €/kk  6140,04 
€/vuosi. Lisäksi asunnon sähköliittymästä tulee kuluja n. 300€/vuosi. 
Edellä mainittujen ylläpitokulujen perusteella tulee teknisen lautakunnan anoa 
lisämäärärahaa käyttötalouteen. Asunto on ollut valmistumisesta lähtien myynnissä, 
mutta toistaiseksi se ei ole johtanut kaupankäyntiin.    
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se anoo 
kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan 
huoneiston ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354  

 
PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se anoo kunnanvaltuustolta 
lisämäärärahaa 6500€ As Oy Karvian kartanossa sijaitsevan huoneiston 
ylläpitokulujen kattamiseksi. Lisämääräraha tiliöidään tilille 4820 007354  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AIKAVÄLILLÄ 1.1.-30.5.2020 
 
Teknltk § 34 
 

Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista 
seurataan ja raportoidaan. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
voidaan todeta, että käyttötalouteen myönnetyistä määrärahoista 30.5.2020 mennessä 
on käytetty 34% (534 981€) ja tuloja on kertynyt 36% (342 905,6€). 
Investointeihin myönnetyistä määrärahoista 30.5.2020 mennessä on käytetty 0% 
(962€) ja tuloja on kertynyt 0% (0€). 

 
Oheismateriaalina lautakunnalle käyttötalouden ja investointien taloudellinen 
toteutuminen ajalla 1.1.-30.5.2020. 

 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 
1.1.-30.5.2020. 

 
 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta merkitsi asian tiedoksi. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNTASTRATEGIA 2020-2025 
 
KH 108 § (25.5.2020)  

 

Kuntalain 2015 pykälässä 37 säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa 
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt 
palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.  

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee 
määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.  

Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.  

Kuntastrategian laadinta aloitettiin perustamalla viisi eri työryhmää: yleishallinnon, teknisen 
toimen, elinvoimatoimen, kasvatus- ja opetustoimen sekä vapaa-ajantoimen sektoreilta. 
Työryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, viranhaltijoista ja työntekijöistä. Työryhmät ovat 
kukin tahoillaan valmistelleet strategiaa ja puheenjohtajistosta muodostuva yleishallinnon 
työryhmä on koonnut strategian yhteen. 

 

KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:  

Kunnanhallitus antaa evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. Luonnos 
lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia on 
kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 

 

PÄÄTÖS:  

Kunnanhallitus antoi evästystä kuntastrategialuonnoksen jatkovalmistelua varten. Luonnos 
lähetetään lausuntokierrokselle lautakunnille. Tavoitteena on, että strategia on 
kunnanvaltuuston käsiteltävänä 25.6.2020. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Teknltk § 35 
 

Kuntastrategialuonnos on lähetetty tekniselle lautakunnalle tutustuttavaksi.  
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee kuntastrategian sisällöstä ja tekee tarvittavia 
huomioita. 

 
PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta keskusteli kuntastrategiasta ja ehdottaa seuraavia lisäyksiä: 

Kohtaan 4.5. lisätään kunnan tavoitteeksi asuinrakentamisen lisääminen ostamalla 
kaavoitetuilta alueilta rakentamattomia tontteja, jotka ovat yksityisessä omistuksessa.  

Kohtaan 4.7.4. lisätään kunnan tavoitteeksi vesiosuuskuntien kannustaminen vesijoh-
toverkkojen kunnossapidon suunnitelmalliseen huoltoon ja verkostoon investoimi-
seen. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKKA- JA 
RAJAMUUTOKSIA KARVIAN KUNNAN ALUEELLA 
 
Teknltk § 36 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
tarkistanut Karvian kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset ja 
rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain luvun 2 a 
mukaisesti.  
Tarkastelun tuloksena Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee seuraavat muutokset: 
Pohjankangas-Elliharjun (0223051), Kantinkankaan (0223004), Kauraharjunkankaan 
(0223005), Pitkäniemenkankaan (0223003) ja Kihlakunnankankaan (1016451) 
pohjavesialueet luokitellaan 1E-luokan pohjavesialueiksi. 
Luokkamuutosten lisäksi Kantinkankaan ja Kauraharjunkankaan pohjavesialueita 
laajennetaan kevään 2020 aikana tehtyjen maaperän ja pohjavesialuetutkimusten 
perusteella. Lisäksi Pitkäniemenkankaan pohjavesialueen rajaa muutetaan vähäisissä 
määrin.  
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Karvian kunnan pohjavesialueiden 
luokituksiin ja rajauksiin tehtyihin muutoksiin liittyen. Lausunto pyydetään 
toimittamaan 26.6.2020 mennessä.  
Uudet pohjavesiluokitukset perustuvat lakimuutokseen, jossa pohjavedet luokitellaan 
jatkossa seuraavasti:  
 

1  Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue*  
2 Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue*  
E  Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 

maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. 
 
*)  Mikäli alueeseen liittyy pohjavedestä suoraan riippuvainen 

pintavesi- tai maaekosysteemi, käytetään lisäksi E-
merkintää (1E tai 2E).  

  
 Liitteenä: 

• Lausuntopyyntö 

• Karvian kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja 
rajausmuutokset 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon: 
 
Uusien pohjavesimerkintöjen ei pitäisi tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 
pohjavesialueiden maankäyttöön/suojelumääräyksiin. Karvian kunta haluaa kuitenkin 
painottaa, että asia pysyisi jatkossakin näin ja toivoo, että pohjavesialueiden 
maankäyttöä ei enää jatkossa enempää rajoitettaisi esim. maa-ainesten ottamisen 
osalta. 
Kantinkankaassa esitetyn pohjavesialuelaajennuksen sisäpuolelle jää ainakin yksi 
asuinkiinteistö ja jonkin verran peltoaluetta. Esitetty pohjavesialuelaajennus tulee 
vaikuttamaan ainakin asuinkiinteistön jätevesien puhdistamisvaateisiin sekä 
peltoalueiden lannoittamismenetelmiin. Karvian kunta toteaa, että uusien 
pohjavesialueiden ei saisi aiheuttaa tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille ja 
pohjavesialuemerkinnästä mahdollisesti aiheuttaviin rajoitteisiin/toimenpiteisiin pitäisi 
olla riittävän pitkä siirtymäaika. Lisäksi Karvian kunta suosittelee, että ELY-keskus 
tarkistaa vielä pohjavesialuelaajennuksen rajauksia vaikutusalueen 
kiinteistönomistajien kanssa, jotta ne olisivat asianmukaisia ja perusteltuja, eivätkä 
siten aiheuttaisi tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille.   
Tulevaisuudessa Kantinkankaan ja Kaurahajunkankaan pohjavesialueilla tulee 
olemaan suurimuotoista pohjaveden ottamistoimintaa Lakeuden Veden toimesta. 
Karvian kunta toivoo, että ELY-keskus valvoo Lakeuden Veden pohjaveden 
ottamistoimintaa riittävästi siten, ettei pohjavesialueiden vaikutusalueelle oleville 
nykyisille pohjavedenkäyttäjille ja ekosysteemeille aiheudu tarpeetonta haittaa 
Lakeuden Veden toiminnasta.  

 
PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa asiassa seuraavan 
lausunnon: 
 
Uusien pohjavesimerkintöjen ei pitäisi tämän hetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 
pohjavesialueiden maankäyttöön/suojelumääräyksiin. Karvian kunta haluaa kuitenkin 
painottaa, että asia pysyisi jatkossakin näin ja toivoo, että pohjavesialueiden 
maankäyttöä ei enää jatkossa enempää rajoitettaisi esim. maa-ainesten ottamisen 
osalta. 
Kantinkankaassa esitetyn pohjavesialuelaajennuksen sisäpuolelle jää ainakin yksi 
asuinkiinteistö ja jonkin verran peltoaluetta. Esitetty pohjavesialuelaajennus tulee 
vaikuttamaan ainakin asuinkiinteistön jätevesien puhdistamisvaateisiin sekä 
peltoalueiden lannoittamismenetelmiin. Karvian kunta toteaa, että uusien 
pohjavesialueiden ei saisi aiheuttaa tarpeetonta haittaa kiinteistönomistajille ja 
pohjavesialuemerkinnästä mahdollisesti aiheuttaviin rajoitteisiin/toimenpiteisiin pitäisi 
olla riittävän pitkä siirtymäaika.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Lisäksi Karvian kunta vaatii, että ELY-keskus tarkistaa vielä 
pohjavesialuelaajennuksen rajauksia vaikutusalueen kiinteistönomistajien kanssa, jotta 
ne olisivat asianmukaisia ja perusteltuja, eivätkä siten aiheuttaisi tarpeetonta haittaa 
kiinteistönomistajille.   
Tulevaisuudessa Kantinkankaan ja Kaurahajunkankaan pohjavesialueilla tulee 
olemaan suurimuotoista pohjaveden ottamistoimintaa Lakeuden Veden toimesta. 
Karvian kunta toivoo, että ELY-keskus valvoo Lakeuden Veden pohjaveden 
ottamistoimintaa riittävästi siten, ettei pohjavesialueiden vaikutusalueelle oleville 
nykyisille pohjavedenkäyttäjille ja ekosysteemeille aiheudu tarpeetonta haittaa 
Lakeuden Veden toiminnasta.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KUNNANVIRASTON VANHAN OSAN SANEERAUS PÄIVÄKOTITILOIKSI 
 
Teknltk § 37 
 

Karvian kunnanvaltuusto on 24.3.2020 § 11 päättänyt myöntää lisämäärärahan 
kunnanviraston vanhan osan saneeraamiseen päiväkotitiloiksi silloisten esitettyjen 
luonnossuunnitelmien pohjalta. Tämän jälkeen suunnittelutyö on siirretty 
suunnittelutoimistolle, joka valmistelee lopullisia rakenteellisia ratkaisuja. Tiloissa 
ennen toimineille yksiköille on järjestetty korvaavat tilat kunnanviraston muista osista, 
muutot on suoritettu ja saneerauksen kohteena olevat tilat tyhjätty. Tilojen purkutyöt 
ovat käynnissä. 
Kunnanhallitus esittänee seuraavassa kokouksessaan rakennusluvan hakemista tilojen 
rakenteellisten muutosten osalta. Hankkeen etenemistä esitellään Tekniselle 
lautakunnalle. 

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee hankkeesta. 
 
 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta keskusteli hankkeen etenemisestä.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.5.2020 
 
Teknltk § 38 
 

Tuodaan lautakunnalle tiedoksi kunnanrakennusmestarin ja rakennustarkastajan 
viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.5.2020.  

 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanrakennusmestarin ja 
rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.5.2020 

 
 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi kunnanrakennusmestarin ja rakennustarkastajan 
viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.5.2020. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 
 
Tekn. ltk. § 39 

 

1. Keskusteltiin investointien tilanteesta.   

2. Kunnanrakennusmestari esitteli työntekijöiden työtehtäviä koronatilanteen muutta-
man kevään ja kesän aikana. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 40 

  

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 

11.6.2020 

Pykälät 

29-40 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 

Pykälät: 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 

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

Pykälät: 31 

 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 kun-
nan jäsen 

Pykälät: 31 

 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:        .2019          

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 kun-
nallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

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:  

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 han-
kinnoista 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 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 

 

Oikaisuvaatimus-/vali-
tuskirjelmän 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 luet-
tava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-/vali-
tusasiakirjojen toimit-
taminen 

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 oikai-
suvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLIT-
TÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 
15 §:n mukaisen kynnysarvon 1) 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: 
 

I  Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyyty-
mätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi 
vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumis-
hakemuksen 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 viestiä 
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta 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. Vaatimuk-
sesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoita-
miseksi. 
 
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 

- 500.000 € käyttöoikeussopimukset 

 

Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Karvian kunta, tekninen lautakunta  
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

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 hankin-
taan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittely-
lupaa. 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 valitus-
osoituksineen 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 asi-
assa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta 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.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

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

 

Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana 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 ilmoitet-
tava 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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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 
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