HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
18.9.2019

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tekn. ltk 91 §

Tekninen lautakunnan päätöksen 23.8.2017 51 § mukaan
kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään
sähköisenä. Kokouskutsu on mahdollista pyytää paperilla. Koska
salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla
yhteydellä, jaetaan ko. materiaali kokouksessa.
Teknisen lautakunnan päätöksen 15.2.2012 3 §:n mukaan
kokouskutsu lähetetään viimeistään kokousta edeltävänä
keskiviikkona. Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti tai postitettu
11.9.2019 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen
puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja annettu
kunnanjohtajalle.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO
Tekn. ltk 92 §

Lautakunnan päätöksen 15.2.2012 4 §:n mukaan pöytäkirjat
tarkastetaan siten, että tarkastuksen suorittaa kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Kuntalain 140 §:n toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen
katsotaan tulleen yleiseen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä.
Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Teknisen lautakunnan
pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan internetsivuilla http://www.humppila.fi/kunta-jahallinto/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta/
kokouksesta seuraavan viikon keskiviikkona klo 12.00 alkaen.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina. Tarkastusvuorossa ovat Timo
Nikkanen ja Riitta Nokkala
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
keskiviikkona 25.9.2019 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä
internetsivuilla ja kunnanviraston teknisellä osastolla klo 9.00 –
15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleiseen tietoon 2.10.2019,
jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan lukuun ottamatta seuraavaa:
valittiin Timo Nikkasen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Vesa-Pekka
Hirvioja.
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Tekn. ltk 93 §

Päätösehdotus:

-

Viemärilaitoksen runkolinjojen korjaus- ja laajennusaikataulu
tehty 08/2019

-

Ala-Paavolan kiinteistön puuston ja soranottoalueen käyttö

-

Päiväkoti Päivänpaisteen paloilmoitinjärjestelmä

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä mainitut asiat tiedoksi
saaduksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan. Selvitetään automaattisen
paloilmoitinjärjestelmän kustannus seuraavaan kokoukseen.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Tekn. ltk 94 §

Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluvan asian ottamisesta
lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta, sen
puheenjohtaja tai esittelijä. Kunnan viranomaisen on ilmoitettava
lautakunnalle päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan
käsiteltäväksi.
Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden sekä
rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan
oheisaineistona.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi teknisen
lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset ja päättää, ettei
yllämainittuja päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta merkitsee rakennustarkastajan
viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
4

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
18.9.2019

RAKENTAMISPALVELUIDEN KÄÄNNETYN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN
POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Tekn. ltk 95 §

Rakentamispalveluihin on sovellettu tiettyjen edellytysten
täyttyessä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää 1.4.2011 alkaen.
Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että
myyjä antaa ostajalle arvonlisäverottoman laskun ja ostaja
suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta.
Kunta rinnastetaan elinkeinonharjoittajaan.
Suomessa rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta
on sovellettava aina kun molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:
1) palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta
rakentamispalvelua varten; ja
2) ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin
kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa
työvoimaa rakentamispalvelua varten.
Arvonlisäverolain 31 § 3. momentin mukaisesti ’kiinteistöön
kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä
asennetun tavaran luovuttaminen’ sekä edellä mainittuun ’työhön
liittyvä suunnittelu, valvonta ja muu niihin verrattava palvelu’.
Käännetyn verovelvollisuusmenettelyn kannalta olennaisinta on
selvittää, myykö kunta rakentamispalveluita muutoin kuin
satunnaisesti.
Jos kaikki kunnan tai kuntayhtymän muutoin kuin satunnaisesti
myymät rakentamispalvelut ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että
niitä ei Verohallinnon ohjeen valossa enää pidetä
rakentamispalvelun myyntinä, tämä voi aiheuttaa muutoksen
kunnan velvollisuuteen soveltaa rakentamispalveluiden
käännettyä arvonlisäveroa ostajana.
Mikäli ohjeistus aiheuttaa muutoksen velvollisuudessa soveltaa
rakentamispalveluiden käännettyä arvonlisäveromenettelyä, tulee
verovelvollisen tarkistaa menettelyään ja siirtyä soveltamaan
normaalia arvonlisäveromenettelyä.
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Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta siirtyy
soveltamaan normaalia arvonlisäveromenettelyä. Koska kunta ei
muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa
työvoimaa rakentamispalvelua varten, molemmat käännetyn
arvonlisävelvollisuuden edellytykset eivät enää täyty.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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TEKNISEN HALLINNON TALOUDEN SEURANTA
Tekn. ltk 96 §
Teknisen lautakunnan toteutumavertailu tammi-heinäkuu 2019.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan toteutumavertailun tammi-heinäkuulta 2019.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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SYYSKATSELMUS VUONNA 2019
Tekn. ltk 97 §

MRL 167 §:n mukaisesti ” – Kunnan määräämä viranomainen
osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä
puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän
kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. – ”, minkä lisäksi
rakennuksen kunnossapidosta säädetään MRL 166 §:ssä.
Katselmus koskee kunnan alueen yleistä viihtyvyyttä ja hyvää
kuntakuvaa.
Lautakunnan kokouksessa 21.8.2019 sovittiin syyskatselmuksen
ajankohdan määrittämisestä syyskuun kokouksessa.

Esitys:

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta päättää, että
1) katselmuksesta tiedotetaan lehdessä syyskuussa;
2) lautakunta nimeää katselmuksen osallistujat ja määrittää
alueen, jolla katselmus suoritetaan; ja
3) katselmukseen osallistuu myös rakennustarkastaja.

Päätös:

Katselmus suoritetaan Humppilan asemakaava-alueella sekä
tarvittaessa esille tulevissa kohteissa ajalla 8.10.2019. Lautakunta
päätti valita katselmuksen osallistujiksi Vesa-Pekka Hirviojan,
Riitta Nokkalan, Outi Prehti-Vedenpään ja Juha Laaksosen sekä
teknisen hallinnon edustajaksi Matti Saarenmaan.
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OSOITTEENMUUTOS TÖRMÄLÄNTIE 36
Tekn. ltk 98 §

Törmäläntiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-1-252 Männikkö
osoitteeksi on Maanmittauslaitoksen rekisteriin merkitty Otsolantie
1, 31650 Venäjänkangas. Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa
mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä
vuoksi virheellinen osoite on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää muuttaa kiinteistön 103-406-1-252 osoitteeksi
Törmäläntie 36.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS TOURUNKULMANTIE 16
Tekn. ltk 99 §

Tourunkulmantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-406-1-20 Myllylä
osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Puuttuva osoite
saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista
oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-406-1-20 osoitteeksi
Tourunkulmantie 16.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS KOIVISTONTIE 95 JA 97
Tekn. ltk 100 §

Koivistontiellä sijaitsevan kiinteistön103-403-4-31 Lehtonen osoite
puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä.
Kiinteistön 103-403-4-6 Haara osoite Maanmittauslaitoksen
rekisterissä on Kantopiiri 4. Vakiintuneessa käytössä on ollut
osoite Koivistontie 97.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
1) Lautakunta päättää kiinteistön 103-403-4-31 osoitteeksi
Koivistontie 95
2) Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-403-4-6
osoitteeksi Koivistontie 97.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 7 JA 18
Tekn. ltk 101 §

Leppäkoskentiellä sijaitsevien kiinteistöjen 103-402-5-18
Männistö ja 103-402-5-113 Välimaa osoite Maanmittauslaitoksen
rekisterissä on Kantopiiri 1.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet on
tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
1) Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-18 osoitteeksi
Leppäkoskentie 7
2) Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-113 osoitteeksi
Leppäkoskentie 18

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS LEPPÄKOSKENTIE 14 b
Tekn. ltk 102 §

Leppäkoskentiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-5-169 Nickainen
osoite puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Kiinteistö on
muodostunut lohkomisessa vuonna 2001, mutta muodostuneille
kiinteistöille ei ole päivitetty osoitteita tuolloin. Molemmilla
kiinteistöillä on ollut käytössä osoite Leppäkoskentie 14, joka on
myös kiinteistön 103-402-5-170 Maanmittauslaitoksen rekisteriin
merkitty virallinen osoite.
Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja
muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi virheellinen osoite
on tarpeellista oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää kiinteistön 103-402-5-169 osoitteeksi
Leppäkoskentie 14 b.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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OSOITTEENMUUTOS KANKAANTIE 31
Tekn. ltk 103 §

Kankaantiellä sijaitsevan kiinteistön 103-402-3-145 Aarnio osoite
puuttuu Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Puuttuva osoite
saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden
viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoite on tarpeellista
oikaista.

Valmistelija:

Tekninen sihteeri:
Lautakunta päättää päivittää kiinteistön 103-402-3-145 osoitteeksi
Kankaantie 31.

Päätösehdotus:

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Tekn. ltk 104 §

Ely:n lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110
kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta (Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen,
Forssa)

Valmistelija:

Ympäristöpäällikkö:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
(ELYkeskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (252/2017) mukaista
yhteysviranomaisen lausuntoa varten Fingrid Oyj:n Huittinen,
Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa 400+110 kilovoltin
voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten
arviointiohjelma.
Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa mahdollisuuden lausunnon
antamiseen arviointiohjelmasta viimeistään 10.10.2019. YVA-lain
tarkoitus on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja lisätä
kaikkien osapuolien tiedonsaantia vuorovaikutuksen, esimerkiksi
yleisötilaisuuksien, kautta. YVA-menettelyllä pyritään mm.
ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten
syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
Yhteysviranomainen on puolueeton YVA-menettelyä ohjaava
asiantuntija.
Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä
suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja
millä tavoin selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun
muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista,
arvio YVA-menettelyn aikataulusta ja suunnitelma tiedottamisesta
YVA-menettelyn aikana. Varsinainen ympäristövaikutusten
arviointityö tehdään arviointiohjelman, tehtyjen selvitysten ja YVAohjelmasta saadun yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden
lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Energian siirron
hankkeissa, joihin sisältyy vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiä
voimajohtoja, joiden pituus on yli 15 kilometriä, sovelletaan YVAmenettelyä.
Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu pääosin nykyisten
voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon paikalle tai
sen rinnalle. Uusi voimajohto sijoittuu pääsääntöisesti nykyisten
voimajohtojen pohjoispuolelle Kolsi–Forssa 110 kilovoltin
voimajohdon paikalle, joka uusitaan uuden 400 kilovoltin
voimajohdon rakentamisen yhteydessä samaan
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pylväsrakenteeseen. Jokioisten Minkiöllä tarkastellaan
perusratkaisun lisäksi vaihtoehtoa kiertää Museorautatien asemaalue pohjoispuolelta. Tässä vaihtoehdossa johtoreitti sijoittuu
pääosaltaan Lavianvuori–Forssa 110 kilovoltin voimajohdon
rinnalle, mutta sisältää lyhyen osan uutta maastokäytävää.
Hankkeen toteuttamatta jättämistä (”nollavaihtoehtoa”) ei
tarkastella, koska ratkaisu ei ole mahdollinen kantaverkon
toiminnan kannalta.
YVA-vaiheessa esitettävä hankesuunnitelma on alustava. YVAmenettelyn jälkeen valitaan toteutettava ratkaisu. Tarkemmat
rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu
toteutettaisiin suunnitelmien mukaan v. 2021–2022.
Suunnitelmien mukaan uusi voimajohto rakennettaisiin v. 2023–
2025.
Hankealue sisältyy aiempaan YVA-menettelyyn vuodelta 2013
(Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien
verkkovahvistusten voimajohdot. Olkiluoto 4-hanke ei enää
ajankohtainen).
Arviointityö painottuu tässä vaiheessa seuraaviin vaikutuksiin:
- vaikutukset asutukseen
- vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin
- vaikutukset maa- ja metsätalouteen
- vaikutukset luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen,
erityisesti liito-oravan elinpiireihin ja linnustoon
- yhteisvaikutukset nykyisten voimajohtojen kanssa.
Arviointiohjelma liitteineen on sähköisesti ympäristöhallinnon
verkkosivuilta osoitteesta
www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA
(NSÅ)
Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg, p. 03
41415267 tai niina.salminen(at)forssa.fi
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää voimajohtohankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kunnanhallitukselle
seuraavaa: Pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen esitetty
voimajohdon reittivaihtoehto on todennäköisesti tässä vaiheessa
paras vaihtoehto mahdollisten haitallisten vaikutusten
minimoimisen kannalta eikä täten muita uusia reittivaihtoehtoja
ole syytä ottaa tutkittavaksi. Ottaen huomioon olemassa olevat
tiedot nykytilasta, vuoden 2013 YVA-menettely ja esitetyt
lisäselvitystarpeet, näyttää siltä, että hankkeen vaikutukset tulee
riittävästi tukittua arvioinnin pohjaksi.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastus:
16

HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta

Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
18.9.2019

Tekninen johtaja:
Menetellään yllä olevalla tavalla.

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Tekn. ltk 105 §
-

aloitetaan viemärilaitoksen liittymätaksan valmistelu

-

valittiin vanhusneuvostoon teknisen lautakunnan edustajan
varajäseneksi Teuvo Nieminen

-

valittiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajapäiville
teknisen lautakunnan edustajaksi Riitta Nokkala

-

keskusteltiin vuonna 2020 maksettavista
yksityistieavustuksista
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103
HVaIL 3 §;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103
HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan
valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
HUMPPILAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kisakuja 2
31640 HUMPPILA
Sähköpostiosoite kirjaamo@humppila.fi
Oikaisuvaatimus ja vaatimus hankintaoikaisusta on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUDEN TUTKITTAVAKSI
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan
saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.
Pykälät
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan
panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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MARKKINAOIKEUS
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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, osoite ja postiosoite
Pykälät
HÄMEENLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS
Arvi Karistonkatu 5
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: kanta-hame.ko@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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