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Klo 18:06 alkaen lautakunta suoritti katselmuksen Sampolantiellä. Katselmukseen
osallistuivat myös Jori Nivus (Pirni Muoti) sekä Mari Ervelä ja Rauni Virtanen (Karvian Nuorisoseura).

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk. § 35
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. § 36
Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Jaakko Santahuhta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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ESITTÄVIEN TAITEIDEN KATSOMON SISÄRAKENNUSTYÖT
Tekn. ltk. § 37
Kantin kylään rakennettavan esittävien taiteiden katsomon rakennustyössä on edennyt
siihen vaiheeseen, että sisäpuolisten rakenteiden rakentaminen voidaan aloittaa. Sisäpuoliset rakenteet on tarkoitus rakentaa kokonaishintaurakkana. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja kunnan internetsivuilla.
Rakennusurakkaan sisältyy kahden katsomon sisäpuolisten rakenteiden rakentaminen
suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Käytännössä rakennettavana on
katsojien istumapenkit ja katsomon portaat ja lattiat runkorakenteineen, nk. VIP-tilat
sekä äänentoistotilat. Urakkaan voidaan mahdollisesti optiona sisällyttää myös näyttämön sisäpuolisten rakenteiden rakentaminen.
Tarjoukset on jätettävä keskiviikkona 25.4.2018 klo 15 mennessä. Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaishinnaltaan halvin tarjous.
Urakkatarjoukset avataan ja taulukoidaan kokouksessa tehtävän päätöksenteon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi teknisen lautakunnan päätöksen 2017 §45.11 mukaisen
ryhmän voimin keskiviikkona 25.4.2018 klo 15.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Lautakunta valitsee kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan
suorittamaan katsomoiden sisäpuoliset rakenteet.
Lisäksi lautakunta valitsee urakalle valvojan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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________________
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PÄÄTÖS:
Määräaikaan mennessä urakasta on kuntaan jätetty kaksi tarjousta.
Arvorakentajat Oy

Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy

Katsomo 1

32 820€

28 000 €

Katsomo 2

36 180€

31 500€

Yhteensä

69 000€

59 500€

Arvorakentajat Oy

Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy

29 000€

21 000 €

Näyttämö
(optio)

Kokonaishinnaltaan katsomoiden rakennustyöhön liittyvä halvin tarjous on Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy:n tekemä, jonka lautakunta yksimielisesti päätti hyväksyä.
Näyttämön osalta päätettiin valtuuttaa kunnanrakennusmestari neuvottelemaan talkooväen kanssa siitä, ovatko he halukkaita tekemään talkootyönä näyttämön osuuden, vai
käytetäänkö esitetty optio näyttämön rakennuttamiseen urakkana.
Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja urakoitsija ovat urakkaneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

Pöytäkirjamerkintä 1: Kari Tuuliniemi pyysi tämän pykälän käsittelyn siirtämistä kokouksen loppuun. Lautakunta päätti yksimielisesti käsitellä pykälän työjärjestyksestä
poiketen § 41 jälkeen. Kari Tuuliniemi poistui pykälän käsittelyn ajaksi, koska työskentelee tarjouksen tehneessä yrityksessä ja on näin esteellinen osallistumaan asian
käsittelyyn.

Pöytäkirjaote:
Arvorakentajat Oy
Rakennusliike Marko Mustajärvi Oy
Esittävien taiteiden katsomon talkooryhmä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi.
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________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja
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SAMPOLANTIEN UUSI LINJAUS
Tekn. ltk. § 38
Kylä-Karviantien ja yhtenäiskoulun välillä kulkeva Sampolantie on paitsi huonokuntoinen, myös huonosti toimiva nykyisiin tarpeisiin nähden. Ongelmakohtina nähdään
•

liikennejärjestelyt NS-talo Sampolan kohdalla, erityisesti käytettävissä olevan
tilan vähäisyys ja Sampolan muodostama näkemäeste

•

kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen kulkeminen samalla kapealla
väylällä

•

Sampolan hiekkakentän jäsentelemättömyys

•

Tyyni Tuulion kadun ja Sampolantien liittymän huonot näkemäalueet

•

kirjaston tienoilta alkavan kevyen liikenteen väylän sijainti käyttäjämäärään
nähden Sampolantien väärällä puolella

Sampolantien tulisi olla houkutteleva ja turvallinen väylä, jonka kautta kevyt liikenne
voisi turvallisesti kulkea pääkadulta koululle, ja joka voisi palvella myös mm. Karviatalolle ja Sampolaan kulkevia ajoneuvoja. Lisäksi kadun varrella olevaan asuin- ja
liikekiinteistöön tulee olla toimiva kulkuyhteys.
Liikennejärjestelyjä on pohdittu sekä viranhaltijatyönä että teknisen lautakunnan kokouksissa, mutta kaikkia ongelmakohtia ei ole saatu ratkaistua. Tekninen lautakunta
suorittaa Sampolantiellä katselmuksen, johon kutsutaan myös kadun varrella olevien
kiinteistöjen ja rakennusten omistajia tai haltijoita, jotta ratkaisu voidaan suunnitella
mahdollisimman toimivaksi.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta vertailee olemassa olevia luonnoksia käyttäjien antamaan
palautteeseen nähden ja tekee parannusehdotuksia.

PÄÄTÖS:
Ennen kokousta lautakunta tutustui Sampolantien maastoon paikan päällä, katselmukseen saapuivat lautakunnan lisäksi myös Pirni Muodin edustajana Jori Nivus sekä
Karvian Nuorisoseura ry:n edustajana Mari Ervelä ja Rauni Virtanen.
Lautakunta pohti päätöstä kahden vaihtoehdon välillä.
Vaihtoehdossa 1 nuorisoseurantalo Sampolan kohdassa moottoriajoneuvoliikenteelle
on yksisuuntainen kaista, josta on liittymä Pirnin pihaan. Sampolan seinustalle rakenPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet
Valtuusto
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________________
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja

KARVIAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä
26.4.2018

Sivu

6

netaan korotettu kevyen liikenteen väylä. Liittymäjärjestelyjen vuoksi katualuetta on
laajennettava Pirnin pihassa olevan ojan yli, järjestely sopii maanomistajalle. Pirnin
pihaan tulevan toisen liittymän kohdalla Sampolantien liikenne muuttuu kaksisuuntaiseksi ja siltä on liittymä Sampolan piha-alueelle. Sampolan pihan ja katualueen välille
rakennetaan viherkaistaa erottelemaan liikennettä.
Vaihtoehdossa 2 Sampolantie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi, jolla sallitaan
huoltoajot ja pihoihin kulkeminen. Lisäksi Sampolan pohjoispuolelle anotaan ELYkeskukselta uutta tonttiliittymää Sampolan sekä mahdollisesti naapurikiinteistöllä olevan asuinrakennuksen käyttöön.
Lautakunta äänesti kahden vaihtoehdon välillä. Vaihtoehto 1 sai viisi (5) ääntä ja vaihtoehto 2 kaksi (2) ääntä. Yksi jäsen jätti äänioikeutensa käyttämättä.
Lautakunta päätti edetä Sampolantien uudistustöissä vaihtoehdon 1 mukaisesti.

Ote pöytäkirjasta:
Pirni Muoti Oy / Jori Nivus
Karvian Nuorisoseura ry

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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HÄRKÄMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN
MUUTOS
Tekn. ltk. § 39
Härkämäen asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Karvian keskustan eteläpuolella,
noin kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Alueelle suunnitellun kaavamuutoksen
avulla on tarkoitus parantaa teollisuustontteja Karvian kunnassa. Alueelle on jo kaavoitettu teolliseen toimintaan soveltuvia tontteja, mutta tarvetta lisätonteille on. Alueelle pystytään rakentamaan hyvät kulkuyhteydet sekä Ylä-Satakunnantieltä että Karviantieltä.
Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila on laatinut Härkämäen teollisuusalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen, jotka Kunnanhallitus on päätöksenään (2016 §83) asettanut nähtäville. Silloinen
rakennuslautakunta sekä nykyinen tekninen lautakunta on kuitenkin halunnut etsiä
vaihtoehtoista ratkaisua alueen toimintojen järjestämiseksi. Aluearkkitehti on laatinut
uuden luonnoksen esitettyjen muutosehdotusten pohjalta. Alueen toteuttamiseksi on
nyt olemassa kaksi vaihtoehtoista luonnosta.
Kaksi laadittua luonnosta lähetetään oheismateriaaliksi lautakunnalle ennen kokousta.

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja valitsee toimivamman ratkaisun vaihtoehtojen 1 ja 2 väliltä. Valitun luonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jonka perusteella kaavamuutosta viedään eteenpäin.
PÄÄTÖS:
Lautakunta valitsi yksimielisesti vaihtoehdon 2, jossa tonttien koot vaihtelevat ja tontit
ovat tasamaalla. Myös viheralueiden todettiin olevan maisemallisesti paremmin sijoiteltuna vaihtoehdossa 2.
Vaihtoehdon 2 pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jonka perusteella kaavaprosessi etenee normaalin käytännön mukaisesti.

Pöytäkirjamerkintä 2: Joni Lentovaara poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi (kello 19:42-19:51), koska omistaa maapohjaa kaavoitettavalla alueella ja on
näin esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.
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ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMIEN NÄKEMÄESTEIDEN POISTAMINEN
Tekn. ltk. § 40
Karvian keskustan asemakaava-alueen liikenteessä ongelmaksi koetaan usein liittymien heikot näkemäalueet. Ongelmaa on sekä Kylä-Karviantiehen liittyvien kokoojakatujen että tonttikatujen ja kokoojakatujen liittymissä, usein ongelmia aiheuttavat rönsyilevät puut ja pensaat.
Tekninen lautakunta on keskustellut aiheesta ja päättänyt puuttua asiaan lähestymällä
kirjeitse niitä kiinteistönomistajia, joiden olisi hyvä ryhtyä raivaustoimiin.
Viranhaltijatyönä on kartoitettu ja kuvattu asemakaava-alueen liittymiä. Näkemäesteiden raivaamisesta kertovien kirjeiden lähettämisestä annetaan ennakkotiedote kuntatiedotteessa.
Kartoitustyön tulokset tuodaan kokoukseen lautakunnan nähtäville.
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tekninen lautakunta tutkii kartoituksen perusteella ongelmallisia liittymiä ja päättää
lähestyä kiinteistönomistajia kirjeitse kevään aikana. Tarvittaessa lautakunta suorittaa
erillisen katselmuksen ongelmallisten liittymien alueella.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Teknltk § 41
1. Karhusaaren sillan peruskorjaus
• Kunnanrakennusmestari toi lautakunnalle tiedoksi, että Karhusaaren sillan kansirakenteiden peruskorjaus on aikomuksena suorittaa tulevan
kesän aikana. Korjauksen suorittaa Karhusaaren tiekunta, joka tullee
anomaan kunnalta avustusta korjaustöihin.
2. Kortteentien päässä olevan leikkikenttä
• Keskustan asemakaava-alueella, Kortteentien päässä on leikkikenttä, joka on erittäin huonokuntoinen, eikä sen katsota enää olevan tarpeellinen. Lautakunta päätti purkaa kalusteet pois kesän aikana.
3. Kiinteistöjen ja yksityisteiden katselmointi
• Tekninen lautakunta suorittaa katselmoinnin kunnan alueella, kohteena
erityisesti huonokuntoiset rakennukset ja yksityistiet. Katselmoinnin
ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 9.5.2018 klo 9 alkaen.
4. Pysäköintivirhemaksujen korotus
• Tuotiin tiedoksi lautakunnalle kunnan oikeus periä pysäköintivirhemaksuja. Asetettuun pysäköintivirhemaksuun on mahdollisuus hakea Sisäministeriöltä korotusta kuluvan vuoden aikana. Lautakunta ei tässä vaiheessa näe tarpeellisena korotuksen hakemista, merkittiin asia tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä 3: Kari Tuuliniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
jälkeen klo 21:29. §37 käsiteltiin työjärjestyksestä poiketen tämän pykälän jälkeen.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Tekn. ltk. § 42
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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Liite pöytäkirjaan

Kokouspäivämäärä

Pykälät

26.4.2018

35-42

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
Pykälät: 35, 36, 39, 40, 41.1, 41.3, 41.4, 42
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 37, 38, 41.2
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: 37, 38, 41.2
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 lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:
.2018
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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.
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:
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
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

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

Oikaisuvaatimus/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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 puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
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 hankintalain 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. Hankintaoikaisua 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 asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta 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, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
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 hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. 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 asianosainen 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 valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta 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, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset 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
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää 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 ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 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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